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الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صّلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآله و�صحبه اأجمعين, اأّم� بعد: 
فقد اأّكدت روؤية المملكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠ من خالل مجموعة من المب�درات على تح�صين البيئة وجودته� 
تح�صن  اإلى  �صيوؤدي  وذلك  الجن�صين,  من  المجتمع  اأفراد  لجميع  الري��صية  االأن�صطة  مم�ر�صي  ن�صبة  زي�دة  بهدف 
م�صتوي�ت المم�ر�صة الري��صية وينعك�س على تح�صن م�صتوى ال�صحة الع�مة, وتمتِع اأفراد المجتمع بنمط حي�ة �صحي 

ن�صط, ومحيط يتيح العي�س في بيئته ب�إيج�بية. 

المرحلة  العلي� من  ال�صفوف  ع�م, ومعلم  ب�صكل  البدنية  التربية  لمعّلم ومعّلمة  الدليل موجه�ً  وقد ج�ء هذا 
االبتدائية ب�صكل خ��س. حيث روعي في اإعداده واختي�ر محتواه اتب�ع فل�صفة منهج التربية البدنية المالئم للنمو 
والتطّور البدني, وفي هذا االإط�ر اأعّد دليل معّلم التربية البدنية لل�صف ال�ص�د�س االبتدائي بعد اأن تمت مواءمته 

للتطبيق على الطالب والط�لب�ت على حدٍّ �صواء, مت�صمن�ً ع�صر وحدات تعليمية ج�ءت كم� يلي: 

الو�شفالوحدة التعليمية

ال�صحة
واللي�قة البدنية

وت�صتمل على محورين هم�:
•  ال�صحة: 

    المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة الع�مة وال�صخ�صية.
•   اللي�قة البدنية: 

  وهي العن��صر ذات االرتب�ط ب�الأداء الحركي )االتزان, التوافق, الر�ص�قة(, 
التنف�صية,  القلبية  )اللي�قة  وهي:  ب�ل�صحة  المرتبطة  العن��صر  وكذلك 

اللي�قة الع�صلية الهيكلية, التركيب الج�صمي(.
ويتم تدري�صه� اإم� ب�صفة م�صتقلة اأو ت�أتي �صمن محتوى الوحدات التعليمية 

لالألع�ب الري��صية الجم�عية اأو الفردية اأو األع�ب الم�صرب.

املقدمة:



كرة القدم
الكرة الطائرة

كرة ال�شلة
كرة اليد

التن�س
كرة الطاولة

الري�شة الطائرة
األعاب القوى 
اجلمباز الفني

تو�صع الخطة التدري�صية للف�صل الدرا�صي؛ بحيث تت�صمن ثالث 
وحدات تعليمية وب�صكل متنوع, وت�صتمل كل وحدة تعلمية على:

• المه�رات: 
هي المه�رات االأ�ص��صية لكل ري��صة مدرجة في الدليل يتم تعليمه� ب�لتدرج 

لكل �صف مع ت�صميم مجموعة من التطبيق�ت المن��صبة لذلك.
• المف�هيم: 

مب�دئ وقيم واتج�ه�ت ذات عالقة ب�لري��صة المدرجة يتم ت�صميم اأن�صطة من��صبة 
له� ي�ص�رك به� المتعلم في كل �صف.

• الق�نون:
مجموعة من المواد الق�نونية ذات االرتب�ط ب�لمه�رات المتعلمة المدرجة 
بكل وحدة تمكن المتعلم من مم�ر�صة مه�م التحكيم لكل ري��صة مدرجة في 

الدليل.

وتكمن اأهمية هذا الدليل في اأنه: 
م نموذج�ً لت�صميم تعليمي لدليل معّلم التربية البدنية ُروعي فيه االأخذ ب�التج�ه�ت التربوية الحديثة في . ١ يقدِّ

المن�هج الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه في تج�رب مم�ثلة. 
ي�صهم في تنظيم جهود معّلمي التربية البدنية لل�صفوف العلي� من التعليم االبتدائي. . ٢
يقدم م�دة علمية اإثرائية حول محتوى وحدات الدليل, يمكن اأن ت�ص�عد المعّلم في عملية التعليم والتعّلم, اإ�ص�فة . ٣

اإلى م�ص�همته� المتوقعة في فتح المج�ل للمعّلمين للتو�صع ب�لبحث في م�ص�در علمية اأخرى.
االأ�ص�ليب . ٤ في  الواردة  االأفك�ر  خالل  من  الدليل:  في  المقررة  الوحدات  درو�س  حول  اإجرائية  مقترح�ت  يقدم 

التدري�صية والو�ص�ئل التعليمية, وكذلك جوانب التنفيذ الممثلة في التهيئة والتنفيذ نف�صه وتنمية مه�رات التفكير 
وتوجيه�ت ال�صالمة, اإ�ص�فة اإلى اأ�ص�ليب التقويم واالأن�صطة المنزلية. 

ي�ص�عد في التخطيط والتطوير لبرامج اإعداد معلمي التربية البدنية في التعليم االبتدائي وفق الخطة الدرا�صية . ٥
وتدريبهم واالإ�صراف عليهم. 

ب�الإ�صه�م في تحقيق  يبذلوا ق�ص�رى جهودهم  اأن  البدنية وم�صرف�ته� ومعّلميه� ومعّلم�ته�  التربية  بم�صرفي  ونهيب 
نواتج التعّلم الم�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� وتقديم المقترح�ت 

التطويرية لهذا الدليل, لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإلى بقية زمالئهم في الميدان. 

واهلل ولي التوفيق
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توجيهات ا�شتخدام الدليل:

هذا الدليل موّجه ملعّلم ومعّلمة الرتبية البدنية لل�صف ال�ص�د�س االبتدائي, حيث ُروعي فيه اتب�ع فل�صفة منهج 
الرتبية البدنية املالئم للنمو والتطور البدين. 

وت�أتي توجيه�ت تنفيذ الوحدات التعليمية املدرجة يف هذا الدليل يف م�ص�رين هم�: توجيه�ت ع�مة, وتوجيه�ت 
خ��صة, وهي كم� يلي: 

اأوًل/ التوجيهات العامة: 
اإدراك ان هذا التطوير يتم��صى مع توجيه�ت روؤية اململكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠, التي توؤكد على حت�صني البيئة  	

وجودته� بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية جلميع اأفراد املجتمع من اجلن�صني. 
ا�صتمل الدليل على ع�صر وحدات تعليمية تنفذ خالل الع�م الدرا�صي موزعة على ف�صوله الدرا�صية الثالثة.  	
بحيث  	 ُبنيت  والق�نونية  الفنية  ومف�هيمه�  الري��صية  احلركية  امله�رات  تعليمية جمموعة من  وحدة  كل  ت�صمنت 

يخدم بع�صه� بع�ص�. 
ي�صتفيد املعّلم واملعّلمة من الدرو�س التطبيقية املدرجة يف كل وحدة تعليمية من�ذَج الإعداد در�س الرتبية البدنية.  	
ُحدد عدد الدرو�س يف كل وحدة تعليمية بن�َء على م�صتوى اخلربات التعليمية املدرجة به�, وللمعّلم واملعّلمة التغيري  	

وفق م� يراه من��صب�ً لتحقيق نواجت التعّلم وفق�ً مل� خطط له. 
املن��صب  	 التعّلم  مك�ن  اختي�ر  عند  والط�لب�ت  للطالب  وال�صالمة  االأمن  عوامل  توفري  على  واملعّلمة  املعّلم  يعمل 

واالأدوات واالأجهزة الالزمة. 
اأُدرج عن�صر من عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة واملرتبطة ب�الأداء يف كل وحدة تعليمية حر�ص� على تنميته  	

لدى الطالب والط�لب�ت من خالل اأن�صطة تعلم الوحدة التعليمية. 
يف  	 والق�نونية  الفنية  ومف�هيمه�  الري��صية  امله�رات احلركية  بني  التعلم  دمج عملية  على  واملعّلمة  املعّلم  يحر�س 

عملية التعّليم. 
يعزز املعلم واملتعلم عملية التعلم اأثن�ء القي�م بعملية التقييم جلميع جم�الت التعّلم.  	
الت�أكيد على االأن�صطة املنزلية املدرجة يف نه�ية كل در�س واإ�صراك االأ�صرة يف مت�بعة عملية التعّلم.  	
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ثانيًا/ التوجيهات اخلا�شة:
ت�صّمن الدر�س التطبيقي عددا من العن�وين الفرعية, ي�صير كل منه� اإلى م�صمون معين, ويتطلب بع�س االإجراءات 

لتحقيقه, وفيم� يلي تو�صيح له�: 

١- نواتج التعّلم:   
هي النواتج المتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اأن يتم� جميع اأن�صطة الدر�س. 

٢- االإجراءات التدري�صية:  
اأ/ اأن�صطة املعّلم واملعّلمة:  

اأن�صطة  �صمن  تطبق  التي  التدري�صية  العملية  اإجراءات  �صمن  بتنفيذه�  المعّلمة  اأو  المعّلم  يقوم  التي  االأن�صطة  هي 
الدر�س. 

ب/ اأن�صطة التعّلم:  
هي االأن�صطة التي يخطط له� المعّلم اأو المعّلمة �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�س. 

جـ/ اأن�صطة الط�لب/ الط�لبة:  
اإلى تحقيق نواتج التعلم  اإجراءات عملية التعّلم للو�صول  هي االأن�صطة التي يقوم بتنفيذه� الط�لب والط�لبة �صمن 

الم�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�س. 

٣- مالحظة االأداء:  
هي نق�ط توّجه انتب�ه المعّلم والمعّلمة لجوانب ذات اأهمية في اأداء الط�لب للخبرة التعليمية. 

٤- اأن�صطة تح�صين االأداء وتعزيزه:  
الط�لب  يقدمه  الذي  االأداء  وفق  نق�صه  اأو  التعّلم  �صعوبة  م�صتوى  زي�دة  ت�صمل  منه�  اال�صتف�دة  يمكن  مقترح�ت  هي 

والط�لبة اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعّلم. 

٥- الن�ص�ط المنزلي:  
هو ن�ص�ط يمكن من خالله تتبع م� تعّلمه في الدر�س وتعزيزه, وتعبئة بط�قة ر�صد من قبل ولي االأمر لم� يقوم الط�لب 
اأو الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء تمتعه ب�لوقت الحر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بته عن بع�س االأ�صئلة تحت اإ�صراف ولي االأمر. 

6- تقويم نواتج التعلم: 
المج�ل  الدر�س, م�صتمال على تقويم  تعلمه في  لم�  والط�لبة  الط�لب  تعّلم  التعلم من  نواتج  اإجراءات تقويم  ت�صمل 
المه�ري, المعرفي, االنفع�لي, وفق�ً لم� ورد في الق�عدة الث�لثة من المذكرة التف�صيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم 

الط�لب ١٤٤٣هـ ال�ص�درة ب�لتعميم الوزاري ذو الرقم ٤٣٠٠٠6٤٠66 وت�ريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ.
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فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة: 

ا�صتعداداته وقدراته, عن  اأق�صى م� ت�صمح به  اإلى  المتك�مل والمتزن للفرد  النمو  اإلى تحقيق  البدنية  التربية  تهدف 
طريق الم�ص�ركة الف�علة في االأن�صطة البدنية التي تن��صب خ�ص�ئ�س نمو كل مرحلة )بنين/ بن�ت( وتحت اإ�صراف قي�دات 

تربوية موؤهلة. 

ولتحديد االأهداف الع�مة للتربية البدنية في التعليم الع�م ف�إنن� ننطلق من فل�صفـة تتع�مل مع الط�لب والط�لبـة على 
اأنهم� ج�صم, وعقل, وروح. وترتكز فل�صفة منهج م�دة التربية البدنية لمراحل التعليـم الع�م على المرتكزات االآتية:   

م� ن�س عليه امليث�ق الدويل للرتبية البدنية والري��صة: اأن مم�ر�صة الرتبية البدنية والري��صة حق اأ�ص��صي للجميع,  	
واأنهم� ت�صكالن عن�صراً اأ�ص��صي�ً من عن��صر الرتبية يف النظ�م التعليمي. 

اخلمول البدين وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدين.  	
انت�ص�ر البدانة مبعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�س خطرية.  	
اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدين لتح�صني م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية. 	

يحقق هذه  بم�  الع�م  التعليم  في مراحل  البدنية  التربية  لم�دة  الع�مة  االأهداف  تت�صكل  اأن  يمكن  المنطلق  هذا  من 
الفل�صفة, مع مراع�ة خ�ص�ئ�س مراحل النمو واحتي�ج�ت الطالب والط�لب�ت. على النحو الت�لي:  

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة واالأداء واملح�فظة عليه�. 	
تنمية امله�رات احلركية االأ�ص��صية والري��صية, مب� يعزز امل�ص�ركة يف االأن�صطة البدنية طوال فرتات العمر. 	
اكت�ص�ب املف�هيم املعرفية املرتبطة مبم�ر�صة الن�ص�ط البدين وال�صحي واالآث�ر املرتتبة عليه.   	
تعزيز املم�ر�صة االإيج�بية املنتظمة للن�ص�ط البدين املعزز لل�صحة. 	
تعزيز اجلوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدين. 	
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة. 	



١٠

املجالت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية:

اأوًل: املهارات احلركية الأ�شا�شية والريا�شية: 
الطالب  نمو  في  اأ�ص��صــ�  تعد  التي  والري��صية,  االأ�ص��صية  الحركيـة  والمف�هيـم  المهـ�رات  علـى  المجـ�ل  هـذا  يرّكـز 

والط�لب�ت وتطورهــم في جميع المراحل الدرا�صية, ويت�صمن: 

تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم. . ١
وم�ص�بق�ت . ٢ األع�ب  في  والتحكم  التع�مل  ومه�رات  االنتق�لية  وغير  االنتق�لية  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  دمج 

حركية. 
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ كرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(. . ٣
 تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(. . ٤

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية: 
يرّكز هذا املج�ل على تقدمي معــ�رف ومهــ�رات واجت�هــ�ت متنوعــة؛ لبنــ�ء الثق�فــة ال�صحيــة املت�صــقة مــع ح�جــة منــو 

الط�لب والط�لبة وتطــورهم�, ويت�صمن: 
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة. . ١
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء.. ٢
تح�ّصن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س. . ٣
تطّور نمط الحي�ة ال�صحي. . ٤
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية. . ٥
تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم. . 6
تح�ّصن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية. . 7

ثالثًا: املفاهيم احلركية والريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية: 
تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  	
الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.  	



١١

يتوقع من الط�لب والط�لبة بعد درا�صتهم� الم�دة في هذه المرحلة اأن تتحقق لديهم� االأهداف الت�لية:

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة. 	
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء. 	
تطبيق املب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية يف االألع�ب املقررة لهذه املرحلة. 	
التعرف على بع�س املف�هيم امليك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية املقررة لهذه املرحلة. 	
التعرف على بع�س اجلوانب الفنية والق�نونية املرتبطة مبم�ر�صة االألع�ب الري��صية املقررة لهذه املرحلة. 	
اكت�ص�ب ال�صلوك املوؤدي اإىل تعزيز بع�س ال�صم�ت ال�صخ�صية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين. 	
اكت�ص�ب ال�صلوك املوؤدي تنمية بع�س ال�صم�ت االجتم�عية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين. 	
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة لهذه املرحلة. 	

تتحقق االأهداف الع�مة لهذه المرحلة الدرا�صية من خالل تحقق موؤ�صرات المج�الت الت�لية:

اأوًل: املهارات الأ�شا�شية والريا�شية:
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(. 	
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(. 	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة. 	
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء. 	
حت�ّصن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س. 	
تطّور منط احلي�ة ال�صحي. 	
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�جتة عن املم�ر�صة الري��صية. 	
تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم. 	
حت�ّصن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية. 	

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية:
تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين. 	
الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين. 	

 اأهداف مادة الرتبية البدنية لل�شفوف العليا باملرحلة البتدائية:





مقرر
ال�شف ال�شاد�س البتدائي 



١٤

يتوقع من الط�لب والط�لبة بعد درا�صتهم� الم�دة في هذا ال�صف اأن تتحقق لديهم� االأهداف الت�لية:
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة وقي��س كل منه�.  	
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء )القدرة الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان/ التوافق( وقي��س  	

كل منه�.
تطبيق املب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية يف االألع�ب املقررة لهذا ال�صف. 	
التعرف على بع�س املف�هيم امليك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية املن��صبة لهذا ال�صف. 	
التعرف على بع�س اجلوانب الفنية والق�نونية احلديثة املرتبطة مبم�ر�صة االألع�ب الري��صية املقررة لهذا ال�صف. 	
اأثن�ء  	 وال�صج�عة  احل�صنة,  االألف�ظ  وا�صتخدام  االنفع�الت,  يف  والتحكم  النف�س  �صبط  اإىل  املوؤدي  ال�صلوك  تعزيز 

مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
تعزيز ال�صلوك املوؤدي لتنمية امل�ص�ركة مع االآخرين وتقدير احلم��س املقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين. 	
االعتزاز ب�لري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة لهذا ال�صف. 	

تتحقق الأهداف العامة لل�شف ال�شاد�س البتدائي من خالل حتقق موؤ�شرات املجالت التالية:

اأوًل: املهارات الأ�شا�شية والريا�شية:
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(. 	
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(. 	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة. 	
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء. 	
حت�ّصن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س. 	
تطّور منط احلي�ة ال�صحي. 	
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�جتة عن املم�ر�صة الري��صية. 	
تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم. 	
حت�ّصن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية. 	

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية:
تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين. 	
الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت يف اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين. 	

اأهداف مادة الرتبية البدنية لل�شف ال�شاد�س البتدائي:



١٥

جداول املدى والتتابع لنواجت التعّلم ملادة الرتبية البدنية:

اأ/ املج�ل امله�ري )البدين, والري��ص�ت اجلم�عية(:  
نواجت التعلم املجال

- تنمية اللي�قة القلبية التنف�صية وقي��صه�. 
- تنمية اللي�قة الع�صلية الهيكلية )القوة الع�صلية, التحمل, املرونة( وقي��صه�. 

- تنمية الرتكيب اجل�صمي وقي��صه.

املرتبطة ب�ل�صحة

- تعزيز عن�صر القدرة الع�صلية وقي��صه�. 
- تعزيز تنمية عن�صر ال�صرعة وقي��صه�. 
- تعزيز تنمية عن�صر الر�ص�قة وقي��صه�. 

- تعزيز تنمية عن�صر التوازن وقي��صه. 
- تعزيز تنمية عن�صر التوافق وقي��صه.

املرتبطة ب�الأداء

- اجلري املتعرج ب�لكرة. 
- كتم الكرة بوجه القدم اخل�رجي. 

- �صرب الكرة ب�لراأ�س من الثب�ت.
كرة القدم

-  مترير الكرة ب�ل�ص�عدين لالأم�م و لالأعلى.
- التمرير ب�الأ�ص�بع لالأم�م ولالأعلى. الكرة الط�ئرة

- االرتك�ز )االم�مي - اخللفي(.
- التمريرة املرتدة بيد واحدة.

- الت�صويب ال�صلمي.
- املح�ورة ب�لكرة. 

- ت�صويب الكرة من الثب�ت.

كرة ال�صّلة
 

- مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س. 
- املح�ورة ب�لكرة. 

- مترير الكرة ب�حلركة )امل�صي, اجلري (.
- الت�صويب من فوق الراأ�س مع االرتك�ز.

 كرة اليد



١٦

نواجت التعلم املجال
- االإر�ص�ل الق�طع. 

- االإر�ص�ل من حتت الذراع. 
- ال�صربة الط�ئرة امل�صقطة. 

- ال�صربة ن�صف الط�ئرة. 

 التن�س

- م�صكة امل�صرب )م�صكة امل�ص�فحة(. 
- االإر�ص�ل بظهر امل�صرب. 

- ال�صربة ال�ص�حقة اخللفية. 
- ال�صربة ال�ص�قطة.

 كرة الط�ولة

- م�صكة امل�صرب اخللفية. 
- االإر�ص�ل االأم�مي. 

- ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية. 
-  �صربة ال�صّد االأم�مية. 

- ال�صربة املقّو�صة اخللفية. 

الري�صة الط�ئرة
 

- اجلري يف منحنى. 
- قفز احلواجز. 

- الوثب الثالثي. 
األع�ب القوى

- الدحرجة االأم�مية من امل�صي. 
- الدحرجة االأم�مية املتكورة من الوقوف على الراأ�س. 

- الوقوف على اليدين. 
- ال�صقلبة اجل�نبية على اليدين. 

- القفز داخاًل على ط�ولة القفز عر�ص�ً. 

  اجلمب�ز الفني

ب/ املج�ل امله�ري )األع�ب امل�صرب ــــــ اجلمب�ز الفني ــــــ األع�ب القوى(:

نواجت التعلم املجال
- اإدراك التغري يف معدل �صرب�ت القلب اأثن�ء املجهود البدين والتف�صري املب�صط له.                          

- معرفة العالقة بني �صدة التمرين ومعدل نب�س القلب. 
- معرفة االحتي�ج�ت للعن��صر الغذائية. 

- معرفة االحتي�ج اليومي من احل�ص�س الغذائية لعمر ٥ - ١٣ �صنة. 
   ال�صحية

- معرفة اأهمية االإحم�ء وكيفية تنفيذه.                   
- معرفة اأهمية التهدئة وكيفية تنفيذه�.       

ف كيفية جتنب االإ�ص�ب�ت اأثن�ء الن�ص�ط البدين. - تعرُّ  املرتبطة ب�ل�صحة
- معرفة اأهمية القدرة الع�صلية لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�. 

- معرفة اأهمية ال�صرعة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�. 
- معرفة اأهمية الر�ص�قة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�. 
- معرفة اأهمية التوازن لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�. 
- معرفة اأهمية التوافق لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�. 

  املرتبطة ب�الأداء

ج/ املج�ل املعريف )ال�صحي ــــــ البدين(:



١7

نواجت التعلم املجال
- معرفة بع�س املف�هيم امليك�نيكية اخل��صة بوحدة اجلمب�ز.   الفنية

- معرفة مواد ق�نون كرة القدم الت�لية:
القرعة وركلة البداية: امل�دة )٨(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك: امل�دة )١٢(. 

- معرفة مواد ق�نون الكرة الط�ئرة الت�لية:
نظ�م اللعب: امل�دة )7(, ح�الت اللعب: امل�دة )٨(, لعب الكرة: امل�دة )9(. 

- معرفة مواد ق�نون كرة ال�صلة الت�لية:
احل�لة الق�نونية للكرة: امل�دة )١٠(, كرة اللعب واحلي�زة املتب�دلة: )١٢(, كيف تلعب الكرة: 

امل�دة )١٣(. 
- معرفة مواد ق�نون كرة اليد الت�لية:

الدخول على املن�ف�س: امل�دة )٨(, رمية االر�ص�ل: امل�دة )١٠(, الرمية اجل�نبية: امل�دة )١١(. 
- معرفة مواد ق�نون التن�س الت�لية:

املر�صل وامل�صتقبل: ق�عدة )٥(, اختي�ر جهتي امللعب وحق االإر�ص�ل واال�صتقب�ل: ق�عدة)6(. 
- معرفة مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية:

االر�ص�ل: امل�دة )٢/ 6(, الرد: امل�دة )٢/ 7(, نظ�م اللعب: امل�دة )٢/ ٨(. 
- معرفة مواد ق�نون للري�صة الط�ئرة الت�لية:

تبديل امللعب: امل�دة )٨(, اللعب الفردي: امل�دة )١٠(. 
- معرفة مواد ق�نون م�ص�بق�ت األع�ب القوى املقررة لل�صف الت�لية:

�صب�ق�ت احلواجز: ق�عدة رقم: ) ١6٣(, الوثب الثالثي: الق�عدة الرقم ) ١7١(.

 قوانني االألع�ب الري��صية

- تعزيز ا�صتخدام االألف�ظ احل�صنة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين. 
- تعزيز �صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت.      

- تنمية �صمة ال�صج�عة.    
 ال�صم�ت ال�صخ�صية

- تعزيز تنمية امل�ص�ركة مع االآخرين. 
- تعزيز تقدير قيمة احلم��س املقبول.  القيم االجتم�عية

د/ املج�ل املعريف )الفني ـــــــ الق�نوين( واالنفع�يل:
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اخلطة الدرا�سية ملادة الرتبية البدنية:

 عدد احل�س�ص لكل ف�سل درا�سي
الف�صل الثالث الف�صل الثاين الف�صل األأول

٢ ٢ ٢

الوحدات التعليمية وعدد األأ�صابيع ونواجت التعّلم واحل�ص�ص املخ�ص�صة 
ملادة الرتبية البدنية خالل العام الدرا�صي لل�صف ال�صاد�ص األبتدائي

عدد احل�ص�ص الف�صول الدرا�صية  عدد
األأ�صابيع

نواجت التعّلم عنوان الوحدة  الوحدة
التعليمية

الثالث الثاين األأول
 4 ح�ص�ص درا�صية
 لكل ف�صل درا�صي
مبجموع 1٢ ح�صة

✓ ✓ ✓ 2 9 ال�صحة واللياقة البدنية األأوىل

4 ✓ 2 3 كرة القدم الثانية

4 ✓ 2 2 كرة الطائرة الثالثة

4 ✓ 2 5 كرة ال�صّلة الرابعة

4 ✓ 2 3 كرة اليد اخلام�صة

4 ✓ 2 4 التن�ص ال�صاد�صة
4 ✓ 2 4 كرة الطاولة ال�صابعة

4 ✓ 2 5 الري�صة الطائرة الثامنة

4 ✓ 2 3 األعاب قوى التا�صعة

4 ✓ 2 5 اجلمباز الفني العا�صرة



١9

الوحـدة الأوىل
ال�شحة واللياقة البدنية

عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س



2٠

نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة . ١
القلبية التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وطرق قي��صه�. 

يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة . ٢
الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان/ التوافق(, وطرق قي��صه�. 

يدرك� ا�صتج�بة القلب للن�ص�ط البدني. . ٣
يعرف� العالقة بين �صدة التمرين ومعدل النب�س. . ٤
يعرف� اأهمية االإحم�ء وكيفية تنفيذه. . ٥
يعرف� اأهمية التهدئة وكيفية تنفيذه�. . 6
يعرف� كيفية تجنب االإ�ص�ب�ت اأثن�ء الن�ص�ط البدني. . 7
يعرف� االحتي�ج�ت من العن��صر الغذائية. . ٨
يعرف� االحتي�ج اليومي من الح�ص�س الغذائية لعمر ) ٥ - ١٣ �صنة(. . 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
١. ممار�شة ن�شاط بدين ينمي عنا�شر اللياقة البدنية املرتبطة بال�شحة:

اأ. الن�شاط البدين:
هو كل حركة يقوم به� اجل�صم وتوؤديه� الع�صالت وتتطّلب ا�صتهالك الط�قة, مب� يف ذلك االأن�صطة اأثن�ء العمل واللعب 

واأداء امله�م املنزلية ومم�ر�صة االأن�صطة الرتفيهية. 

ب. اللياقة القلبية التنف�شية: 
ونقله  التنف�صي,  الجه�ز  بوا�صطة  الخ�رجي  الهواء  من  االأك�صجين  اأخذ  على  والتنف�صي  الدوري  الجه�زين  قدرة  هي 
بوا�صطة الجه�ز الدوري )القلب واالأوعية الدموية( الأجزاء الج�صم المختلفة, ثم قي�م خالي� الج�صم )خ��صة الع�صالت( 

ب��صتخال�صه لتوفير الط�قة الالزمة للعمل الع�صلي. 

التقدير: تقدر عن طريق اختب�ر الجري اأو الم�صي لم�ص�فة )١٢٠٠ متر( , وح�ص�ب زمن قطع الم�ص�فة ب�لدق�ئق والثواني.   
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جـ. اللياقة الع�شلية الهيكلية: 
تتكون اللي�قة الع�صلية الهيكلية من عن��صر: القوة الع�صلية, والتحمل الع�صلي, والمرونة, وتق��س كل منه� وفق االآتي:  

القوة الع�صلية:   	

هي قدرة الع�صالت على مواجهة مق�وم�ت خ�رجية تتميز ب�رتف�ع �صدته�.وتكون من خالل عملية االنقب��س الع�صلي 

االإرادي, وتكون عن طريق عمله� مرة واحدة كحد اأق�صى.  
قي��صه�: تق��س عن طريق قوة ع�صالت الذراعني واحلزام ال�صدري ب�ختب�ر ثني الذراعني من و�صع االنبط�ح امل�ئل, اأو 

ب�ختب�ر ال�صد الأعلى العقلة, اأو قي��س القوة الع�صلية لليد ب��صتخدام جه�ز قي��س قوة القب�صة. 
التحمل:   	

هو قدره الع�صالت على اأداء جهد متع�قب وهي القدرة على املث�برة يف االأن�صطة اليومية او مق�ومه التعب كم� يعني 
تكرار االأداء الأكرب عدد ممكن من املرات بحيث يقع العبء على اجله�ز الع�صلي. 

قي��صه: تق��س ب��صتخدام اختب�ر الجلو�س من الرقود مع ثني الركبتين وح�ص�ب عدد المرات التي يمكن اأداوؤه� في دقيقة واحدة,  
املرونة:  	

هي قدرة المف�صل على التحرك بحرية لمدى حركي ك�مل وتتف�وت درجة المرونة ب�صكل كبير على ح�صب نوع المف�صل 

واالأفراد, وترتكز على االإمك�ني�ت الف�صيولوجية الت�صريحية التي تعتمد على قدرة االأوت�ر واالأربطة على اال�صتط�لة,

 حيث اإن العديد من مف��صل ج�صم االإن�ص�ن تمنح المرء القدرة على الحركة بمرونة بم� يتالءم مع التكوين الت�صريحي 

الخ��س به� من خالل االأربطة الرابطة بين المف��صل.
قي��صه�: تق��س املرونة عن طريق قي��س مرونة اجلذع ب��صتخدام اختب�ر مد الذراعني اأم�م�ً من و�صع اجللو�س طواًل 

ب��صتخدام �صندوق املرونة.
د. الرتكيب اجل�شمي: 

هو ن�صبة ال�صحوم اإلى االأجزاء غير ال�صحمية في ج�صم االإن�ص�ن. وللحف�ظ على ج�صم �صحي ور�صيق يمكن العمل على 
محورين مهمين االول المح�فظة على الغذاء ال�صحي ال�صليم, والث�ني اأداء االأن�صطة الحركية الك�فية لتطوير لي�قة الج�صم. 

قي��صه: ي�صتخدم مقي��س �صمك طية الجلد في من�طق معينة من الج�صم لال�صتدالل على كمية ال�صحوم الموجودة تحت 
الجلد التي تعد موؤ�صراً لن�صبة ال�صحوم فيه. كم� ي�صتخدم موؤ�صر كتلة الج�صم كموؤ�صر لل�صمنة, بقي��س الطول والوزن, بق�صمة 
الوزن ب�لكيلو جرام على مربع الطول ب�لمتر, ويعد موؤ�صر كتلة الج�صم من��صب�ً للفرد الب�لغ ب�صكل ع�م اإذا تراوح من )١٨.٥ 
اإلى ٢٤.9 كجم/ م٢(, اأم� اإذا بلغ من )٢٥ اإلى ٢9.9 كجم / م٢( في�صير ذلك اإلى زي�دة في الوزن, اأّم� اإذا زاد عن )٣٠ كجم/م٢( 

دل ذلك على وجود بدانة, واإذا ك�ن اأعلى من )٤٠ كجم / م٢( فهذا يعني بدانة مفرطة. 
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2- ممار�شة ن�شاط بدين يطّور عنا�شر اللياقة البدنية املرتبطة بالأداء: 
اأ / القدرة الع�شلية: 

هي القوة المميزة ب�ل�صرعة وتعّرف ب�أنه� قدرة الج�صم على اإنت�ج قوة ع�صلية تتميز ب�ل�صرعة. مثلم� يتم في اأثن�ء الوثب 
الع�لي اأو الوثب الطويل لحظة الوثب اأو في اأثن�ء دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح فهذه الري��ص�ت تتطلب قوة و�صرعة 

في االأداء في نف�س الوقت. 

تنميته�: تتم بتدريب�ت حت�كي االأداء للمه�رات املختلفة لالألع�ب ك�لوثب الطويل من الثب�ت واحلركة والوثب الع�يل 
وغريه�. 

ب/ ال�شرعة: 
الم�ص�ف�ت  و�صب�حة  ك�لعدو  الري��ص�ت  كثير من  في  وتت�صح  اأداء حركي معين,  عند  الع�صلية  االنقب��ص�ت  �صرعة  هي 

الق�صيرة, كذلك في الري��ص�ت الجم�عية ككرة القدم وال�صّلة واليد وغيره�. 

تنميته�: تتم بتدريب�ت ال�صرعة املختلفة مثل العدو مل�ص�فة ٣٠ - ٤٠ - ٥٠ مرتاً. 
اأنواعه�: 

�صرعة االنتق�ل )ال�صرعة الق�صوى(: يق�صد به� �صرعة التحّرك من مك�ن اإىل اآخر يف اأق�صر زمن ممكن.  	
�صرعة احلركة )�صرعة االأداء(: وهي التي تتمثل يف انقب��س ع�صلة اأو جمموعة ع�صلية الأداء حركة معينة يف اأقل  	

زمن ممكن. 
�صرعة رد الفعل: يق�صد به �صرعة التحّرك الأداء حركة نتيجة ظهور موقف اأو مثري معني.  	

جـ / الر�شاقة: 
هي �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم اأو تغيير االتج�ه على االأر �س اأو في الهواء. 

اأنواعه�: 
الر�ص�قة الع�مة: هي قدرة الفرد على اأداء واجب حركي يف عدة اأن�صطة ري��صية خمتلفة بت�صرف منطقي �صليم. 

الر�ص�قة اخل��صة: هي القدرة املتنوعة يف متطلب�ت امله�رة للن�ص�ط الذي مي�ر�صه للفرد.  
العوامل املوؤثرة عليه�: 

االأمن�ط والقي��ص�ت اجل�صمية.   	
العمر واجلن�س.  	
الوزن الزائد.  	
التعب واالإعي�ء.   	
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تنميته�: 
اجللو�س على اأربع ودفع القدمني خلف�.  	
اجلري املتعرج.   	
اجلري مع تغيري االجت�ه.  	

د/ التزان: 
هو القدرة على االحتف�ظ بو�صع الج�صم اأثن�ء الثب�ت اأو الحركة.

اأنواعه: 
الث�بت: هو القدرة على االحتف�ظ بثب�ت اجل�صم دون �صقوط اأو اهتزاز؛ وذلك عند اتخ�ذ اأو�ص�ع معينة كم� يف و�صع 	

امليزان.  
املتحرك: القدرة على االحتف�ظ ب�لتوازن يف اأثن�ء اأداء حركي يف معظم االألع�ب الري��صية واملن�زالت الفردية, كم� يف 	

امل�صي على ع�ر�صة مرتفعة. 
هـ/ التوافق: 

هو قدرة الفرد على اإدم�ج حرك�ت من اأنواع خمتلفة داخل اإط�ر واحد, كم� اأنه: قدرة الفرد على اأداء عدد من احلرك�ت 
املركبة يف وقت واحد. 

اأهميته:  
تظهر عندم� يقوم الفرد بحرك�ت تتطلب ا�صتخدام اأكرث من ع�صو من اأع�ص�ء اجل�صم يف وقت واحد, خ��صًة اإذا ك�نت 
هذه االأع�ص�ء تعمل يف اأكرث من اجت�ه يف نف�س الوقت. ويتطلب ذلك تع�ون� ك�ماًل من اجله�زين الع�صلي والع�صبي 

للتمكن من اأداء احلرك�ت على اأف�صل �صورة خ��صة املعقد منه�. 
انواعه: 

توافق ع�م: يظهر يف اأداء احلرك�ت االأ�ص��صية ك�مل�صي واجلري والت�صلق.  
توافق خ��س: يظهر يف اأداء احلرك�ت التي تتالءم مع طبيعة الن�ص�ط املم�ر�س من توزيع �صري�ن القوة و�صكل االأداء. 
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3- ا�شتجابة القلب للن�شاط البدين: 
يتكون التنف�س من �صهيق وزفير. ويالحظ اأنه كلم� زاد الجهد البدني الذي يقوم به الج�صم زادت �صرعة التنف�س ل�صم�ن 
يعتبر  الذي  الهواء  من  احتي�ج�ته  لمق�بلة  الج�صم  اأجهزة  من  طبيعية  ا�صتج�بة  وهي  البدني.  الجهد  اأداء  في  اال�صتمرار 

عن�صراً اأ�ص��صي� للقي�م ب�لجهد البدني, واال�صتمرار فيه. 

وتظهر زي�دة �صرعة التنف�س في �صكل زي�دة معدل �صرعة ال�صهيق والزفير. وذلك لزي�دة احتي�ج الج�صم لكمي�ت اأكبر من 
الهواء نظراً الأن هذا الهواء ي�ص�عد الج�صم على اأداء المجهود البدني, واال�صتمرار فيه. وتزداد ال�صرعة تبع�ً لذلك لمق�بلة 

تلك الح�جة الزائدة. 

4- العالقة بني �شدة التمرين ومعدل النب�س: 
يزداد معدل �صرب�ت القلب اأثن�ء بذل المجهود البدني, وتتوقف الزي�دة في معدل �صرب�ت القلب على �صدة المجهود 

البدني, وعلى حجم الع�صالت الم�ص�ركة في المجهود البدني.  

ففي المجهود البدني الذي ت�صتخدم فيه ع�صالت �صغيرة كع�صالت االأ�ص�بع والذراعين مثل اأداء مه�رة االإر�ص�ل في 
كرة الط�ولة, في حين اأن معدل �صرب�ت القلب ال يرتفع كثيرا اأثن�ء القي�م ب�الأعم�ل اليدوية في المنزل, مق�رنة ب�لمجهود 
البدني الذي ت�صتخدم فيه ع�صالت كبيرة مثل الفخذين وال�ص�قين اأثن�ء مم�ر�صة ن�ص�ط بدني مثل: الهرولة, اأو الجري, اأو 

�صعود الدرج, اأو ركوب الدراج�ت. 

5- اأهمية الإحماء: 
يمثل االإحم�ء الجزء التمهيدي اأو المدخل الأداء اأي ن�ص�ط بدني, وهو جزء مهم و�صروري وينبغي عدم الته�ون به اأو 
اإغف�له عند القي�م ب�أي ن�ص�ط بدني. في�ص�هم االإحم�ء في تح�صين مرونة الع�صالت واالأربطة وتهيئته� للعمل الع�صلي, كم� 

يقوم بدور مهم في تهيئة القلب والجه�ز الدوري التنف�صي والجه�ز الع�صبي. 

زي�دة  طريق  عن  وذلك  الع�ملة,  والمف��صل  الع�صالت  خ��صة  حرارته  درجة  ورفع  الج�صم  تدفئة  اإلى  االإحم�ء  يوؤدي 
العملي�ت االأي�صية في الج�صم وخ��صة الع�صالت الع�ملة. وتدفق الدم للع�صالت ي�ص�عد على توظيف اأكبر عدد من االألي�ف 
اإلى زي�دة معدل نب�ص�ت القلب تدريجي� تمهيدا لبدء المجهود البدني  الع�صلية للجهد البدني المتوقع. ويوؤدي االإحم�ء 
الت�لي. ومن اأهم فوائد االإحم�ء هو الوق�ية من االإ�ص�ب�ت التي يمكن اأن تحدث نتيجة الجهد البدني المف�جئ دون تمهيد 

اأو اإعداد له. 

 



2٥

كيفية تنفيذ االإحم�ء: 

يتم االإحم�ء بعمل بع�س تمرين�ت االإط�لة واالأن�صطة الحركية الخفيفة المتدرجة التي تت�صمن اإ�صراك كل ع�صالت 
الج�صم. ويتم في االإحم�ء و�صع ع�صالت الج�صم خ��صة الكبيرة منه� مثل ع�صالت الفخذين والظهر والبطن في ح�لة �صد 
اأو اإط�لة من خالل تحريك المف��صل اإلى اأكبر مدى ممكن له� والثب�ت في ذلك الو�صع ب�صع ثوان. مع مراع�ة التدرج في 
عملية المد وتحريك المف��صل. ويمكن اأن تتم عملية االإط�لة مق�بل ح�ئط من خالل دفع الح�ئط والثب�ت في و�صع الدفع 
لعدة ثوان. ويمكن اأن ي�صمل االإحم�ء بع�س االألع�ب ال�صغيرة التي تتطلب الحركة من اأجل تهيئة الجه�ز الدوري التنف�صي 

وتكون متدرجة في ال�صدة. 

6- اأهمية التهدئة: 
تتم التهدئة في نه�ية الن�ص�ط البدني, وهي تمثل جزءا مهم� الأي ن�ص�ط بدني. وتقوم التهدئة بدور مم�ثل لم� يقوم به 
االإحم�ء ولكن ب�صكل عك�صي, فتعمل التهدئة على اإع�دة الج�صم تدريجي� اإلى ح�لته الطبيعة قبل بدء الن�ص�ط البدني. فتقوم 

التهدئة بدور مهم في خف�س �صدة الن�ص�ط تدريجي� وبمعدل بطيء وب�صيط. 

يوؤدي الخف�س التدريجي للن�ص�ط اإلى خف�س متطلب�ت الج�صم من الط�قة, والتخل�س من نواتج عملي�ت اإنت�ج الط�قة 
مثل حم�س اللبنيك وث�ني اأك�صيد الكربون. ومن ثم خف�س معدل �صرب�ت القلب للعودة التدريجية اإلى معدله الطبيعي 

اأثن�ء الراحة. 

 كيفية تنفيذ التهدئة: 

تتكون التهدئة من اأن�صطة خفيفة تت�صم ب�لبطء في التوقيت, ويمكن اأن تتم على �صكل متدرج في ال�صرعة في اتج�ه 
عك�صي اأي يتدرج من م�صي �صريع اإلى م�صي بطيء اإلى م�صي اأبط�أ. ويمكن اأن يكون الم�صي م�صحوب� ببع�س حرك�ت االإط�لة 
الخفيفة لع�صالت ومف��صل الج�صم الم�صتخدمة في الن�ص�ط البدني وخ��صة الكبيرة منه� مثل ع�صالت الفخذين واأ�صفل 

الظهر, وع�صالت الذراعين والكتفين.

7- كيفية جتنب االإ�ص�ب�ت اأثن�ء الن�ص�ط البدين: 
اإن مم�ر�صة الن�ص�ط البدني تت�صمن احتم�الت حدوث اإ�ص�ب�ت, ولكن يمكن تقليل تلك االحتم�الت من خالل مراع�ة 
قواعد المم�ر�صة ال�صحيحة للن�ص�ط البدني, وتوخي الحر�س والحذر خالل المم�ر�صة وتجنب العوامل الخطرة التي توؤدي 
اأو يمكن اأن تقود اإلى حدوث االإ�ص�بة. وهن�ك بع�س الن�ص�ئح التي يمكن مراع�ته� لتجنب حدوث االإ�ص�ب�ت خالل مم�ر�صة 

الن�ص�ط البدني ومن بين هذه الن�ص�ئح:
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ا�صتخدام مالب�س من��صبة للن�ص�ط البدني من حيث النوعية, ومن حيث المق��س, وي�صمل ذلك القمي�س والبنطلون. . ١
ل  ل اأن تكون� من القطن لنعومة ملم�صه� على اجل�صم ولقدرته� على امت�ص��س العرق, وال تكون �صيقة ويف�صّ ويف�صّ

اأن تكون ف�صف��صة. 
ا�صتخدام حذاء من��صب للن�ص�ط البدني وينبغي اأن يكون حذاء ري��صي�ً ويجب اأن يكون ذا مق��س من��صب فال يكون . ٢

�صغيراً فيحد الحركة وي�ص�يق مرتديه, وال يكون وا�صع�ً فيكون غير ث�بت في القدم ويعرقل الحركة. 
الن�ص�ط وح�لة الجو الذي يتم فيه . ٣ اأداء  الن�ص�ط ومك�ن  البدني دائم� بعمل االإحم�ء المن��صب لنوع  الن�ص�ط  بدء 

الن�ص�ط. 
اإنه�ء الن�ص�ط البدني دائم� بعمل تهدئة من��صبة لطبيعة الن�ص�ط ولح�لة الجو ولمدة مم�ر�صة الن�ص�ط. . ٤
الحر�س عند ا�صتخدام االأدوات واالأجهزة ب��صتخدامه� ب�لطريقة الم�صممة ال�صتخدامه� ولنف�س غر�س اال�صتخدام. . ٥
تجنب ا�صتخدام االأدوات واالأجهزة الت�لفة اأو غير ال�ص�لحة لال�صتخدام اأو فيه� عيوب توؤثر على ا�صتخدامه�, اأو غير . 6

المن��صبة لقدرات الطالب. 
 مم�ر�صة الن�ص�ط البدني في االأم�كن المخ�ص�صة والت�أكد من خلوه� من اأية حفر اأو عوائق. . 7
الحر�س عند اال�صتراك مع الزمالء في االأن�صطة البدنية الم�صتركة, وتجنب العنف والمواجهة, واّتب�ع التعليم�ت . ٨

المحددة لتنفيذ الن�ص�ط. 

٨- االحتي�ج�ت من العن��صر الغذائية: 
تعرف ب�أنه�:  

و�صالمته.  للج�صم  الطبيعية  الوظ�ئف  املح�فظة على  بوا�صطته�  التي ميكن  امل�أخوذة  الغذائية  العن��صر  كمية من  اأقل 
وللغذاء املتوازن ثالث موا�صف�ت هي: 

ي�صتمل على البروتين�ت والكربوهيدرات والدهون والفيت�مين�ت والعن��صر المعدنية والم�ء وهذا يتحقق بتنويع . ١
م�ص�در الغذاء مع زي�دة ا�صتهالك اخل�صراوات والفواكه. 

يكون ك�في�ً دون افراط وفق االحتي�ج الالزم للفرد وم� يبذله من ط�قة. . ٢
يكون نظيف� ف�لنظ�فة واجبة في حي�ة االإن�ص�ن. . ٣
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9-  الحتياج اليومي من احل�ش�س الغذائية لعمر ) 5 - ١3 �شنة(: 
اليومي خالل هذه  الغذائي  احتي�جهم  ثلث  اأن يح�صلوا على  لذلك يجب  المدر�صة  يومهم في  ثلث  الطالب  يق�صي 
الفترة الممثلة في وجبة االإفط�ر والوجبة الخفيفة تف�دي�ً للم�صكالت ال�صحية المتعّلقة ب�لغذاء, وعلى الوالدين م�ص�عدة 

اأبن�ئهم بتوفير واإعداد الوجب�ت بطرق اأكثر �صحية وكذلك توعيتهم ب�ختي�ر الغذاء المن��صب ب�لكمي�ت ال�صحيحة. 

حيث يعتمد المقدار ال�صحيح للغذاء على الجن�س والطول والعمر ونمط الحي�ة ف�صاًل عن عوامل اأخرى.  
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الن�شاطات:الن�شاطات:

اإ�ص�فة  	 انتق�لية مرتابطة ك�مل�صي واجلري واحلجل يف جملة واحدة  تهيئة الطالب والط�لب�ت من خالل حرك�ت 
اإىل بع�س حرك�ت الرجلني والذراعني مع امل�صي, ويتخلل ذلك فرتات ق�صرية لتح�ص�س �صرب�ت القلب ومعدله� مع 

ت�ص�عد �صدة   التمرين وال�صرح املب�صط الأ�صب�ب ارتف�ع النب�س مع ت�ص�عد ال�صدة. 
مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم مع اال�صتع�نة ب�لو�ص�ئل التعليمية التو�صيحية.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة املن��صبة, مع التعريف ب�أهمية التهيئة.   	
نظيم األع�ب م�صغرة تهدف اإىل حت�صني م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة.  	
توزيع ن�صرة تعريفية عن بع�س االإ�ص�ب�ت الري��صية وكيفية الوق�ية منه�.   	
اأن ي�صرح بطريقة مب�صطة التعّرف على االحتي�ج�ت من العن��صر الغذائية.  	
توزيع ن�صرة تعريفية ب�الحتي�ج اليومي من احل�ص�س الغذائية لعمر )٥ - ١٣( �صنة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س وتو�صيح فوائده�.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.  	
ل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية لتلك الغ�ية وحتقيقه� ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات  	 يف�صّ

اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعلقة 
ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 

تتطلب  التي  التعليم  يف  املب��صرة  وغري  مب��صرة  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  للمعلم/ـــة  ميكن 
منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً  تفكرياً 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع مرئية الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه الوحدة. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�رات قي��س م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة )ب�ل�صحة/ واالأداء(.  

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 https://youtu.be/_U5jAZfmGwk

 https://youtu.be/Cn7Nz3MpMr4

 https://youtu.be/JtTlicyrj5A

 https://youtu.be/FjQpvv5y-aE

 9ei6P7qmFv8/https://youtu.be

 https://youtu.be/O15D71G6UWw

 4EJb7JoWGT0/https://youtu.be

 https://youtu.be/za-Fp7nKsEA
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در�س تطبيقي
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اأهمية االإحم�ء  و التهدئة و 
كيفيه تنفيذه�  نواجت التعلم ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف.  الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

مم�ر�صة تدريب�ً بدني�ً ينمي عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة .    مهاري )بدني( . ١
مالحظة م�ذا يحدث للقلب اإثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني ب�صورة مب�صطة.    معرفي )�شحي(. ٢
اال�صتعداد للمح�فظة على بيئة االأن�صطة البدنية.     انفعالي )�شخ�شي(. ٣

ي�ص�هد الطالب/ الط�لب�ت منوذج للقلب واأجزاءه مع �صرح مب�صط لتو�صيح الت�يل:
يم�ر�ص� تدريب� بدني� ينّمي عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة. مه�ري )بدني( . ١
يعرف� اأهمية االإحم�ء والتهدئة وكيفية تنفيذه�. معرفي)�صحي( . ٢
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
توزيع الطالب اإىل جمموع�ت )٥-6( طالب لكل جمموعة.   	
يقف جميع الطلبة على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )٥( اأطواق متب�عدة مب�ص�فة ٢م.  	
يقف جميع الطلبة على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )٥( اأقم�ع متب�عدة مب�ص�فة ٢م.  	
 يقف جميع الطلبة على �صكل �صفوف متق�بلة ومع كل ط�لب ب�أحد ال�صفوف )كرة �صغرية(. 	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

اأن�شطة الطالب/ـة:
يبداأ االإحم�ء ب�أداء مت�رين اإط�لة + بع�س احلرك�ت ك�مل�صي, اجلري اخلفيف )٣- ٥( د.  	
يبداأ الطالب ب�جلري اخلفيف والقفز داخل الطوق ثم اال�صتمرار يف اجلري ويكرر هذا التمرين )٥( مرات.  	
 يبداأ الطالب ب�جلري املتعرج بني االأقم�ع ويكرر هذا التمرين )٥( مرات.  	
عند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ الطالب بتمرير الكرة لزميله املق�بل له ب�ل�صف ويكرر هذا التمرين من )٣- ٥(د.  	
 يتم عمل م�ص�بقة ملن يتمكن من االحتف�ظ ب�لكرة الأطول وقت ممكن من خالل مترير الكرة ب�ليدين بني اأع�ص�ء  	

الفريق الواحد من احلركة.  
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مالحظة الأداء:
اأداء حرك�ت من��صبة لالإحم�ء قبل الن�ص�ط البدين.  	
اأداء حرك�ت من��صبة للتهدئة يف نه�ية الن�ص�ط البدين.  	
اأداء اجلري بطريقة �صحيحة. 	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
تنظيم اأن�صطة خالل الف�صحة اليومية من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية مثل:  	
م�ص�بق�ت يف امل�صي واجلري.   	
األع�ب متنوعة تت�صمن احلركة امل�صتمرة.   	

الن�شاط اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ّقدم يف الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

   تكليف الطالب ببع�س الأن�شطة التي تعزز ممار�شة هذه نواجت التعلم واملعلومات املرتبطة بها مثل : 
عمل بع�س حرك�ت االإط�لة واملرونة لع�صالت اجل�صم الكبرية ومف��صل اجل�صم, وت�صجيل م� يتم عمله خالل االأ�صبوع.  	
عمل بع�س االأن�صطة احلركية املتنوعة مثل امل�صي والهرولة واجلري مب�ص�ركة بع�س اأفراد الع�ئلة, وت�صجيل نوعية  	

ووقت وزمن هذه االأن�صطة. 
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأداء حرك�ت من��صبة لالإحم�ء قبل الن�ص�ط البدين. 

اأداء حرك�ت من��صبة للتهدئة يف نه�ية الن�ص�ط البدين. 

املجموع

املتو�صط
يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ = حقق الهدف    

 ٢ = يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ = يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

مل يحقق الهدف    = ٤ 

املتو�صط = جمموع التقديرات / ٤ 

ب. التقومي املعريف:

ح اأهمية عمل اإحم�ء قبل بدء اأي ن�ص�ط بدين, واأهمية التنوع فيه.  �س١/ و�صّ

�س٢/ م� اأهمية عمل التهدئة بعد اأي ن�ص�ط بدين واأهمية التنوع فيه؟ 



٣7

الوحـدة الثانية
كرة القدم

عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينّمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينّمي عن�صر القدرة الع�صلية. . ٢
يتمكن� من الجري المتعرج ب�لكرة. . ٣
يكتم� الكرة بوجه القدم الخ�رجي. . ٤
ي�صرب� الكرة ب�لراأ�س من الثب�ت. . ٥
يعرف� مواد الق�نون الت�لية: القرعة وركلة البداية: الم�دة ) ٨(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء . 6

ال�صلوك:  الم�دة )١٢(.  
يظهرا قدرتهم� للتغلب على المعوق�ت النف�صية اأثن�ء الن�ص�ط البدني. . 7

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية: 
ن�ص�ط�ت ت�صهم في  الوحدة  البدنية وُتقدم في هذه  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ينّمي عن�شر القدرة الع�شلية: 
ت�صهم في  ن�ص�ط�ت  الوحدة  وُتقدم في هذه  البدنية  واللي�قة  ال�صحة  الن�تج في وحدة  تف��صيل موا�صف�ت هذا  ذكرت 

تطوير عن�صر القدرة الع�صلية من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

 
3- اأداء اجلري املتعرج بالكرة:  

من الوقوف الو�صع اأم�م� الكرة بني الرجلني رفع الذراعني ج�نب� اأ�صفل وثنيه� من مف�صل املرفقني.  	
ركل الكرة والتقّدم اإىل االأم�م مع مراع�ة عدم ابتع�ده� كثرياً عن القدم ومل�صه� يف كل خطوة.  	
 تت�بع ركل الكرة ب�لرجلني ب�لتب�دل بوجه القدم الداخلي اأو اخل�رجي مع مالحظة و�صع الط�لب ج�صمه 	
بني الكرة واملن�ف�س والنظر لالأم�م.  	
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4- اأداء كتم الكرة بوجه القدم اخلارجي: 
من الوقوف الو�صع اأم�م� ورفع الذراعني ج�نب� اأ�صفل وثنيهم� من مف�صل املرفقني, وت�صري رجل االرتك�ز اإىل اجت�ه  	

الكرة. 
ثني رجل االرتك�ز قليال و�صحب مركز ثقل اجل�صم ليكون عليه�, مع رفع قدم الرجل املوؤدية للمه�رة الأعلى وللداخل  	

قليال لت�صنع فراغ� بينه� وبني االأر�س بحجم الكرة, مع ثني اجلذع لالأم�م قليال. 
 عند مل�س الكرة لالأر�س تلم�س بوجه القدم اخل�رجي اأثن�ء ارتداده� من االأر�س مع رفع القدم قليال عن الكرة االأعلى  	

المت�ص��س ارتداده�. 

5- اأداء �شرب الكرة بالراأ�س من الثبات: 
من و�صع الوقوف الو�صع اأم�م� والذراعني بج�نب اجل�صم وثنيهم� من مف�صل املرفقني.  	
ثني الركبتني مع ميل اجلذع خلف�ً ثم دفعه لالأم�م ل�صرب الكرة مبقّدمة الراأ�س )اجلبهة( من منت�صفه�.   	
ينبغي �صرب الكرة من اجلزء العلوي له� ولي�س من اأ�صفله�, والعين�ن مفتوحت�ن.  	
ا�صتمرار اأرجحة اجلذع لالأم�م بعد �صرب الكرة, ورفع الذراعني ج�نب� بخفة حلفظ التوازن.  	

6- معرفة مواد القانون: 
ي�صرح المعلم مواد الق�نون الت�لية:

القرعة وركلة البداية: الم�دة ) ٨(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك:  الم�دة )١٢(. مع مراع�ة اية م�صتجدات ذات عالقة 
به�تين الم�دتين, وُتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.

7- التغّلب على املعوقات النف�شية اأثناء الن�شاط البدين: 
لمم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, وُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب وتعزيز 
ال�صغوط  التع�مل مع  عند  اأف�صل  قدرة  المرء  وتعطي  االجتم�عي,  التوا�صل  م�صتوى  وترفع من  ب�لنف�س,  ب�لثقة  ال�صعور 
التربية  درو�س  الفّع�لة في  الم�ص�ركة  على  البدنية حث طالبهم وط�لب�تهن  التربية  ومعّلم�ت  فعلى معّلمي  لذا  النف�صية. 

البدنية وكذلك اال�صتمرار في المم�ر�صة خ�رج اأوق�ت الدوام الر�صمي.
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تتطلب  التي  التعليم  يف  املب��صرة  وغري  املب��صرة  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  للمعلم/ـــة  ميكن 
منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً  تفكرياً 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع مرئية الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه الوحدة. 

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم يف تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�س.  	
الرتكيز على تنمية قدرة الطالب والط�لب�ت على التغّلب على املعوق�ت النف�صية من خالل مواقف اللعب املختلفة  	

يف هذه الوحدة. 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة املن��صبة.  	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق امله�رة من خالل االأداء الفردي والزوجي, واجلم�عي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم يف اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب والط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير  	

االأداء. 
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب والط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.   	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.  	
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

تقييم نواتج التعلم في هذه الوحدة با�شتخدام: 

 ✓ نماذج المالحظة والر�شد لتنفيذ الأداء المهاري. 

✓ اختبار قيا�س م�شتوى عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية. 

✓ اختبار قيا�س م�شتوى عن�شر القدرة الع�شلية. 

ف الأداء ال�شحيح وت�شل�شل مراحله. ✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�س النماذج الم�شّورة لتعرُّ

✓ متابعة ال�شلوك النفعالي اأثناء تنفيذ الخبرة وبعدها. 

ــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب  	 يف�صّ
موؤ�صــرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صــتثم�ر املواقف ال�صــتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صــد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 

املتعّلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
https://youtu.be/ntRTy0O4lQU 

https://youtu.be/KWkXggcq4qc 

https://youtu.be/3v-fVWQcsQo 

https://youtu.be/b5CPZtygHIQ





در�س تطبيقي
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�صرب الكرة ب�لراأ�س من 
الثب�ت  نواجت التعلم كرة القدم  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س املتبع التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم 
املطبقة

) كور قدم  + كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة 
اإيق�ف.  الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مه�ري . ١ ي�صرب� الكرة ب�لراأ�س من الثب�ت.       
معرفي)ق�نون(. ٢ يتعرف� على الم�دة )٨(: القرعة وركلة البداية , من ق�نون كرة القدم.   
يظهرا القدرة في التغّلب على المعوق�ت النف�صية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.   انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
رمي الكرة ع�لي� فوق الراأ�س ثم حم�ولة �صربه� ب�جلبهة. 	
تنطيط الكرة ب�لراأ�س عدة مرات مبقدمة الراأ�س.  	
رمي الكرة نحو احل�ئط ثم �صربه� ب�لراأ�س نحو احل�ئط.    	
رمي الكرة اإىل الزميل ع�لي� لي�صربه� ب�لراأ�س نحو الزميل.  	
�صرب الكرة بني زميلني من م�ص�فة ٣م ب��صتمرار.        	
رمي الكرة اإىل الزميل لت�صويبه� نحو املرمى ب�لراأ�س.  	
رمي الكرة ع�لي� اإىل الزميل ل�صربه� ب�لراأ�س من الوثب.  	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.   	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	
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اأن�شطة الطالبـ/ة:
)وقوف( اجلري حول امللعب.  	
)وقوف( اجلري مع مل�س اليدين للكعبني.  	
)وقوف( اجلري مع رفع الذراعني ع�لي� وال�صغط للخلف )١- ٤(.  	
)وقوف( اأرجحة الرجل ع�لي� اأم�م� ب�لتب�دل.    	
)وقوف -  فتح� - مل�س الرقبة( ثني اجلذع اأم�م� اأ�صفل ثم مد اجلذع ع�لي� لل�صغط خلفي�.  	
)وقوف( امل�صي اأم�م� مع رفع الذراعني ج�نب� وال�صغط مع كل خطوة.   	
الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه للخربة التعليمية. 	
قبل  	 من  فردي  ب�صكل  بتطبيقه�  البدء  املتميزين,  الط�لب�ت  الطالب/  اأحد  اأو  املعّلم  قبل  من  للخربة  منوذج  اأداء 

الطالب/ الط�لب�ت حتت اإ�صراف املعّلم/ املعّلمة. 
الطالب/  	 معرفة  من  للت�أكد  االأ�صئلة  بع�س  توجيه  يتم  التعليمية  للخربة  ال�صحيح  االأداء  موا�صف�ت  �صرح  بعد 

الط�لب�ت له�. 
يبداأ التدرج بتنفيذ االأن�صطة التعليمية الت�لية:   	
يقوم الط�لب/ الط�لبة ب�أداء امله�رة بدون كرة للتعود على اتخ�ذ الو�صع ال�صليم للخربة التعليمية.  	
يقف كل ط�لبني متق�بلني وعلى بعد ٣م يقوم اأحدهم� برمي الكرة الأعلى ويقوم الط�لب/ الط�لبة ب�صرب الكرة  	

ب�لراأ�س من الثب�ت ثم التبديل.   
التمرين ال�ص�بق مع زي�دة امل�ص�فة بني الط�لبني وزي�دة ارتف�ع الكرة.  	
نحو  	 ب�لراأ�س  الكرة  ب�صرب  الق�طرة  اأول  يقوم  ثم  احل�ئط  اأم�م  جمموعة  كل  تقف  جمموع�ت  اإىل  الف�صل  يق�صم 

احل�ئط ويعود اإىل اآخر املجموعة. 
)وقوف( الوثب اخلفيف يف املك�ن مع اأرجحة الذراعني يف جميع االجت�ه�ت.   	
االغت�ص�ل بعد اأداء احل�صة مب��صرة واالن�صراف اإىل الف�صل ب�صكل منظم. 	
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مالحظة الأداء:
و�صع الوقوف الو�صع اأم�م� والذراعني بج�نب اجل�صم وثنيهم� من مف�صل املرفقني.  	
ثني الركبتني وميل اجلذع خلف�ً قبل �صرب الكرة واأرجحته لالأم�م ل�صرب الكرة.  	
�صرب الكرة مبقدمة الراأ�س )اجلبهة( من منت�صفه�, والعين�ن مفتوحت�ن.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خربة �صرب الكرة ب�لراأ�س من الثب�ت اأثن�ء الف�صحة.  	

الن�شاط اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء. 	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ّقدم يف الدر�س.  	



الن�شاط  املنزيل

ميكن اأن يقوم املعّلم باإعطاء الطالب بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة مثل: 

ح كيفية اأداء �صرب الكرة ب�لراأ�س من الثب�ت.  	 م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�صّ

تكليف الطالب وفق اإمك�نية كل منهم ب�أداء نواجت التعلم مع جمموعة من اأفراد االأ�صرة.  	
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اأ. التقويم المهاري )بدني(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
و�صع الوقوف اأم�م� والذراعين بج�نب الج�صم وثنيهم� من مف�صل المرفقين. 

ثني الركبتين وميل الجذع خلف�ً قبل �صرب الكرة واأرجحته لالأم�م ل�صرب الكرة. 

�صرب الكرة مبقدمة الراأ�س )اجلبهة( من منت�صفه�, والعين�ن مفتوحت�ن.

املجموع 

املتو�صط 

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

تقومي نواجت التعلم
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ب. التقويم المعرفي:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة الم�دة رقم ) ٨( من ق�نون كرة القدم الخ��صة ب�لقرعة وركلة البداية.

جـ. التقويم النفعالي )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهرا قدرتهم� يف التغّلب على املعوق�ت النف�صية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين. 
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الوحـدة الثالثة
الكرة الطائرة

عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينّمي عن�صر القوة الع�صلية. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينّمي عن�صر ال�صرعة.  . ٢
تمرير الكرة ب�ل�ص�عدين لالأم�م و لالأعلى.. ٣
التمرير ب�الأ�ص�بع لالأم�م ولالأعلى.  . ٤
يعرف� مواد الق�نون الت�لية: نظ�م اللعب: الم�دة )7(, ح�الت اللعب: الم�دة )٨(, لعب . ٥

الكرة: الم�دة )9(.
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية اأثن�ء الن�ص�ط البدني. . 6

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ينّمي عن�شر القوة الع�شلية: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ينّمي عن�شر ال�شرعة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 
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3- مترير الكرة من ال�شفل بال�شاعدين لالأمام ولالأعلى
يتم اأداء هذه امله�رة وفق الو�صف الفني الت�يل:

من الوقوف فتح� ثني الركبتني وميل اجلذع لالأم�م قليال ويوزع ثقل اجل�صم على القدمني ب�لت�ص�وي. 	
الذراع�ن ممدودت�ن لالأم�م والأ�صفل ب�ت�ص�ع ال�صدر. 	
و�صع كف� اليدين على بع�صهم� وتتجه�ن الأعلى مع امتداد االأ�ص�بع واالبه�م�ن متوازي�ن ومتع�مدان على الكفني  	

تقريب� وال�ص�عدان للخ�رج وت�صرب الكره مبنطقة ال�ص�عدين.
مد الركبتني للو�صول للوقوف ومد الذراعني لالأم�م مبح�ذاة ال�صدر وتقدم االكت�ف لالأم�م ومد اجلذع لالأم�م  	

والأعلى لاللتق�ء ب�لكره ونقل ثقل اجل�صم من الرجل اخللفية اىل الرجل االأم�مية.
تلم�س الكره ب�ل�ص�عدين من الداخل يف م�صطح كبري وي�صتمر مد اجلذع حتى ي�صل ثقل اجل�صم على اأ�ص�بع القدمني. 	

4- اأداء مترير الكرة بالأ�شابع لالأمام ولالأعلى: 
يتم اأداء امله�رة وفق الو�صف الفني الت�يل:

 القدم�ن متب�عدت�ن م�ص�فة من��صبة ويوزع ثقل اجل�صم على القدمني ب�لت�ص�وي. 	
م�صط القدم اخللفية يف حم�ذاة كعب القدم االأم�مية تقريب� والركبت�ن مثنيت�ن قليال. 	
اجلذع م�ئل قليال لالأم�م واملرفق�ن قريب�ن من اجل�صم واليدان ام�م اجلبهة. 	
اليدان متج�ورت�ن واال�ص�بع مفروده ومتب�عدة بحيث يكون االبه�م�ن وال�صب�بت�ن امتدادهم� ب�صكل مثلث. 	
راحت� اليدين ب�صكل مقعر بحيث تتن��صب�ن مع ا�صتدارة الكره   الذراع�ن مثنيت�ن وي�صري املرفق�ن لالأ�صفل وللخ�رج  	

قليال.
مل�س الكره ب�أطراف االأ�ص�بع وام�م اجلبهة تقريب� واالبه�م�ن يف م�صتوى افقي تقريب� واال�ص�بع متجهة لالأعلى. 	
يف اثن�ء �صرب الكره لالأم�م والأعلى ميد الط�لب/ الط�لبة الركبتني والذراعني ب�جت�ه م�ص�ر الكره. 	
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5- معرفة مواد قانون كرة الطائرة: 
ي�صرح المعلم مواد الق�نون الت�لية:

الم�دة )7(: نظ�م اللعب, والم�دة )٨(:ح�الت اللعب, والم�دة )9(:لعب الكرة, مع مراع�ة اية م�صتجدات ذات عالقة في 
هذه المواد ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س. 

6- التغلب على املعوقات النف�شية يف اأثناء الن�شاط البدين: 
لمم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, وُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب وتعزيز 
ال�صغوط  التع�مل مع  عند  اأف�صل  قدرة  المرء  وتعطي  االجتم�عي,  التوا�صل  م�صتوى  وترفع من  ب�لنف�س,  ب�لثقة  ال�صعور 
التربية  درو�س  الفع�لة في  الم�ص�ركة  على  البدنية حث طالبهم وط�لب�تهن  التربية  ومعّلم�ت  فعلى معّلمي  لذا  النف�صية. 

البدنية وكذلك اال�صتمرار في المم�ر�صة خ�رج اأوق�ت الدوم الر�صمي. 
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم مب��صرة وغري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يتنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم يف تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�س.  	
الرتكيز على تنمية قدرة الطالب والط�لب�ت على التغّلب على املعوق�ت النف�صية من خالل مواقف اللعب املختلفة  	

يف هذه الوحدة. 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من��صبة من مترين�ت التهيئة احلرة.  	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق امله�رة من خالل االأداء الفردي, والزوجي, واجلم�عي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم يف اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب والط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير  	

االأداء. 
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية التي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب والط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة- عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

 ✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر ال�صرعة. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعّرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي في اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/i6UhBDwqcEQ

https://youtu.be/DJ8hW6HR3Y4 



در�س تطبيقي
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مترير الكرة من اال�صفل 
ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى  نواجت التعلم كرة ط�ئرة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجة  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات ط�ئرة+ اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف.  الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مه�ري  . ١ تمرير الكرة من اال�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى بطريقة �صحيحة.     
معرفي)فني( . ٢ يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح تمرير الكرة من اال�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى.   
انفع�لي )�صخ�صي(. ٣ يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني.    
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
من الوقوف فتح� ثني الركبتني وميل اجلذع لالأم�م قليال ويوزع ثقل اجل�صم على القدمني ب�لت�ص�وي. 	
الذراع�ن ممدودت�ن لالأم�م والأ�صفل ب�ت�ص�ع ال�صدر. 	
و�صع كف� اليدين على بع�صهم� وتتجه�ن الأعلى مع امتداد االأ�ص�بع واالبه�م�ن متوازي�ن ومتع�مدان على الكفني  	

تقريب� وال�ص�عدان للخ�رج وت�صرب الكره مبنطقة ال�ص�عدين.
مد الركبتني للو�صول للوقوف ومد الذراعني لالأم�م مبح�ذاة ال�صدر وتقدم االكت�ف لالأم�م ومد اجلذع لالأم�م  	

والأعلى لاللتق�ء ب�لكره ونقل ثقل اجل�صم من الرجل اخللفية اىل الرجل االأم�مية.
تلم�س الكره ب�ل�ص�عدين من الداخل يف م�صطح كبري وي�صتمر مد اجلذع حتى ي�صل ثقل اجل�صم على اأ�ص�بع القدمني. 	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.   	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

اأن�شطة الطالب/ـة:
توزيع الطالب اإىل جمموعتني تقف�ن ب�صكل متق�بل بينهم� م�ص�فة ٢م -٣م . 	
تو�صيح الو�صع ال�صليم للج�صم قبل واأثن�ء اثن�ء التمرير وبعده.  	
الركبتني قليال وو�صع  	 ال�ص�قني وثني  بفتح  اال�صتعداد  بوقفة  االإح�ص��س  الكره الأخذ  ا�صتعم�ل  بدون  التمرير  اأداء 

اليدين احداهم� فوق االأخرى للم�ص�عدة على �صده� ب�صوره ث�بته.
اأداء امله�رة بني كل ط�لبني/ تني متق�بلني ب�صورة م�صتمرة ب�لكره. 	
يوؤدي الط�لب/ الط�لبة ) ذو االأداء اجليد( امله�رة وت�صحيح االأخط�ء ان وجدت. 	
يقف كل ط�لبني/ تني متق�بلني على خط ٣م وبينهم� ال�صبكة ثم يتم تطبيق امله�رة. 	
اأداء امله�رة مل�ص�ف�ت متنوعة للزميل املق�بل له من فوق ال�صبكة. 	
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مالحظة الأداء:
من الوقوف فتح� ثني الركبتني وميل اجلذع لالأم�م قليال ويوزع ثقل اجل�صم على القدمني ب�لت�ص�وي. 	
الذراع�ن ممدودت�ن لالأم�م والأ�صفل ب�ت�ص�ع ال�صدر. 	
و�صع كف� اليدين على بع�صهم� وتتجه�ن الأعلى مع امتداد االأ�ص�بع واالبه�م�ن متوازي�ن ومتع�مدان على الكفني  	

تقريب� وال�ص�عدان للخ�رج وت�صرب الكره مبنطقة ال�ص�عدين.
مد الركبتني للو�صول للوقوف ومد الذراعني لالأم�م مبح�ذاة ال�صدر وتقدم االكت�ف لالأم�م ومد اجلذع لالأم�م  	

والأعلى لاللتق�ء ب�لكره ونقل ثقل اجل�صم من الرجل اخللفية اىل الرجل االأم�مية.
تلم�س الكره ب�ل�ص�عدين من الداخل يف م�صطح كبري وي�صتمر مد اجلذع حتى ي�صل ثقل اجل�صم على اأ�ص�بع القدمني. 	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ميكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.  	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خربة مترير الكرة من اال�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى.  	

الن�شاط  اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.   	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقدم يف الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل
يعطي املعّلم اأو املعّلمة الطالب والطابات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة مثل: 

لالأم�م  	 ب�ل�ص�عدين  اال�صفل  من  الكرة  مترير  اأداء  كيفية  ح  يو�صّ املنزل  يف  تعليمي   )CD( م�ص�هدة 
ولالأعلى. 

حث الطالب على تطبيق هذه اخلربة وفق املراحل التي تعلموه� عند امل�ص�ركة يف ن�ص�ط تن�ف�صي للكرة  	
الط�ئرة يف اأي من��صبة �ص�نحة لذلك. 

ت�صجيع الطالب على اأداء خربة مترير الكرة من اال�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى على احل�ئط يف  	
املنزل ومراجعة ذلك مع )CD( التعليمي. 
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من الوقوف فتح� ثني الركبتني وميل اجلذع لالأم�م قليال ويوزع ثقل اجل�صم على القدمني ب�لت�ص�وي.

الذراع�ن ممدودت�ن لالأم�م والأ�صفل ب�ت�ص�ع ال�صدر.

متوازي�ن  واالبه�م�ن  االأ�ص�بع  امتداد  مع  الأعلى  وتتجه�ن  بع�صهم�  على  اليدين  كف�  و�صع 
ومتع�مدان على الكفني تقريب� وال�ص�عدان للخ�رج وت�صرب الكره مبنطقة ال�ص�عدين.

 مد الركبتني للو�صول للوقوف ومد الذراعني لالأم�م مبح�ذاة ال�صدر وتقدم االكت�ف لالأم�م ومد 
اجلذع لالأم�م والأعلى لاللتق�ء ب�لكره ونقل ثقل اجل�صم من الرجل اخللفية اىل الرجل االأم�مية.

تلم�س الكره ب�ل�ص�عدين من الداخل يف م�صطح كبري وي�صتمر مد اجلذع حتى ي�صل ثقل اجل�صم 
على اأ�ص�بع القدمني.

املجموع
املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�س/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لتمرير الكرة من اال�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م ولالأعلى

 في كرة الط�ئرة؟ 

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني. 
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الوحـدة الرابعة

كـرة الـ�شـّلـة
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي قوة ع�صالت البطن. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر الر�ص�قة. . ٢
االرتك�ز )االم�مي - الخلفي(. ٣
التمريرة المرتدة بيد واحدة. ٤
الت�صويب ال�صلمي . ٥
يوؤدي� المح�ورة ب�لكرة. . 6
يوؤدي� ت�صويب الكرة من الثب�ت. . 7
يعرف� مواد ق�نون كرة ال�صّلة الت�لية: الح�لة الق�نونية للكرة: الم�دة )١٠(, كرة اللعب . ٨

والحي�زة المتب�دلة: )١٢(, كيف تلعب الكرة: الم�دة ) ١٣(. 
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني. . 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ميار�شا ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي قوة ع�شالت البطن: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ميار�شا ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر الر�شاقة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- الرتكاز: 
ارتك�ز اأم�مي:  ي�صري ال�صدر والقدم ب�جت�ه الدوران. 	
 ارتك�ز خلفي:   ي�صري الكعب�ن والظهر ب�جت�ه الدوران. 	

 توؤدى املهارة وفق الو�شف الفني التايل:
  البق�ء منخف�ص� طوال اأداء احلركة. 	
كلت� اليدين الأعلى والكوعني للخ�رج )حلم�ية الكرة(. 	
العودة لو�صع اال�صتعداد. 	
مراع�ة ع�مل االتزان اأثن�ء اأداء حرك�ت االرتك�ز.   	

4- التمريرة املرتدة بيد واحدة:
توؤدى املهارة وفق الو�شف الفني التايل:

حمل الكرة ب�ليد املوؤدية للمه�رة واليد احلرة ت�صتند على الكرة للحم�ية. 	
قليال  	 الركبتني  ثنى  مع  االأم�مية  القدم  على  اجل�صم  وزن  نقل  االأخرى,  احداهم�  تتقدم  اأو  متج�ورت�ن  القدم�ن 

اللتني متتدان عند اأداء التمريرة.
اجلذع مييل قليال لالأم�م خلف التمريرة لتقويته�. 	
مد ذراع اليد املوؤدية ب�جت�ه امل�صتقبل مع تت�بع االأ�ص�بع والر�صغ والكف ب�جت�ه مترير الكره. 	
مترير الكرة ب�جت�ه الثلث االأخري من امل�ص�فة بني املمرر على االأر�س ثم ترتد اإىل امل�صتقبل للكرة. 	
ت�صمح هذه امله�رة للممرر بتخطي الكرة املن�ف�س قبل انحن�ء املن�ف�س للت�صدي للكرة اأو اإع�قته�.  	

5- اأداء املحاورة بالكرة: 
من و�صع الوقوف الو�صع اأم�م� وثقل اجل�صم موّزع بني القدمني.  	
ا�صتخدام مه�رة تنطيط الكرة بدفعه� ب�لتت�بع ب�جت�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد املح�ورة.  	
و�صع اأ�ص�بع اليد املوؤدية للمح�ورة متب�عدة وت�صري لالأم�م لل�صيطرة على الكرة واليد احلرة اأم�م ال�صدر مع ثني  	

مف�صل املرفق حلم�ية الكرة من املن�ف�س. 
تبقى اليد املوؤدية للمح�ورة يف املك�ن الذي انتهت اإليه بعد دفع الكرة ب�نتظ�ر ارتداده� اأو عند ارتداد االأ�ص�بع واملع�صم  	

والذراع مع الكرة اإىل اأعلى. 
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6 - اأداء ت�شويب الكرة من الثبات: 
من و�صع الوقوف مواجه ال�صّلة مع تقدم اإحدى الرجلني اأو تب�عدهم� ج�نب� ب�ت�ص�ع ال�صدر.  	

حمل الكرة ب�لكفني ورفعه� اأم�م مقّدمة الراأ�س وبق�ء اجلذع م�صتقيم� والركبتني مثنيت�ن.  	
و�صع الكرة على اأ�ص�بع اليد الرامية مع ثني ر�صغه� للخلف وا�صتن�د الكرة على اليد االأخرى, وثني الذراعني  	

من املرفقني والع�صدان موازي�ن لالأر�س. 
مد الركبتني والذراع�ن اأم�م�ً ع�لي�ً مع دفع الكرة ب�جت�ه ال�صّلة بحركة خ�طفة من املع�صم.  	

 

7- اأداء الت�شويب ال�شلمي: 
توؤدى املهارة وفق الو�شف الفني التايل:

بعد املح�ورة اأو ا�صتالم الكرة من اجلري, على بعد ٣ خطوات من ال�صلة. 	
 اأخذ خطوة ب�لقدم اليمنى مع نقل ثقل وزن اجل�صم عليه. 	
ثم اأخذ خطوة على القدم الي�صرى مع نقل ثقل عليه�. 	
 ثم االرتق�ء. مع دفع ب�لقدم الي�صرى الأعلى واالحتف�ظ بحمل الكرة ب�ليدين. 	
حتريك ذراع اليد احل�ملة للكرة لعلى فوق الرا�س للت�صويب واليد احلرة �ص�نده للكرة. 	
 يتم �صرب الكرة يف املربع املر�صوم على لوحة ال�صلة.  	

٨- معرفة بع�س مواد القانون يف كرة ال�شّلة: 
المتب�دلة:  والحي�زة  اللعب  كرة   ,)١٠( الم�دة  للكرة:  الق�نونية  الح�لة  الت�لية:  ال�صلة  كرة  ق�نون  المعلم مواد  ي�صرح 
)١٢(, كيف تلعب الكرة: الم�دة ) ١٣(, مع االأخذ ب�لم�صتجدات التي تمت على المواد المذكورة, وتوزع على درو�س الوحدة 

�صمن نواتج التعّلم في كل در�س. 

9- التغّلب على املعوقات النف�شية يف اأثناء الن�شاط البدين: 
لمم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, وُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب وتعزيز 
ال�صغوط  التع�مل مع  عند  اأف�صل  قدرة  المرء  وتعطي  االجتم�عي,  التوا�صل  م�صتوى  وترفع من  ب�لنف�س,  ب�لثقة  ال�صعور 
التربية  درو�س  الفّع�لة في  الم�ص�ركة  على  البدنية حث طالبهم وط�لب�تهن  التربية  ومعّلم�ت  فعلى معّلمي  لذا  النف�صية. 

البدنية وكذلك اال�صتمرار في المم�ر�صة خ�رج اأوق�ت الدوام الر�صمي. 
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ميكن للمعلم/ـــة للمعلم تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
لت�صبح  منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم يف تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�س.  	
الرتكيز على تنمية قدرة الطالب والط�لب�ت على التغّلب على املعوق�ت النف�صية من خالل مواقف اللعب 	

املختلفة يف هذه الوحدة. 
حتديد املواقف االإيج�بية لدى الطالب والط�لب�ت وتعزيزه� من خالل بع�س املثريات اللفظية وغري اللفظية.  	
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة ب�أداة وبدون اأداة, اأو على اأجهزة, )فردية, زوجية, جم�عية(.   	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق امله�رة من خالل االأداء الفردي, والزوجي, واجلم�عي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم يف اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب/ الط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة 	

تطوير االأداء. 
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب/الط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.  	
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/2aez9E1l9uo 

https://youtu.be/ty578-5HWkk 

https://youtu.be/f_U_SajUJmE 

https://youtu.be/6CZx0JFWE1A

https://youtu.be/AIbve1-TyCc 

ل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية لتلك الغ�ية وحتقيقه� ب�صكل غري مب��صر 	 يف�صّ
عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث 

التوجيه�ت املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 



در�س تطبيقي
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ت�صويب الكرة من الثب�ت  نواجت التعلم كرة �صّلة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجة  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صّلة + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة 
اإيق�ف.  الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مه�ري . ١ يوؤدي� ت�صويب الكرة من الثب�ت.        

يعرف�  الم�دة ) ١٣(: كيف تلعب الكرة في كرة ال�صّلة.   معرفي)ق�نون( . ٢

يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني.   انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
اأداء احلركة ح�صب اخلطوات الفنية بدون كرة.  	
 يقف الطالب/ الط�لب�ت يف ق�طرتني متق�بلتني.   	
يقوم كل ط�لب/ط�لبة ب�أخذ الو�صع ال�صحيح للمه�رة ثم الت�صويب نحو الزميل ب�ليدين من فوق الراأ�س.  	
 عمل من�ف�صة يف الت�صويب ب�ليدين من فوق الراأ�س بني الطالب/ الط�لب�ت.  	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
 �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

اأن�شطة الطالب/ـة:
)وقوف( اجلري اأم�م�ً وج�نب�ً وخلف�ً. 	
)وقوف( امل�صي اأم�م�ً مع حتريك الذراعني يف اجت�ه�ت خمتلفة.  	
)وقوف( ثني اجلذع اأم�م�ً اأ�صفل مع حتريك اليدين اأم�م الوجه والراأ�س.  	
)وقوف( ثني الذراعني ثم مدهم� م�ئاًل ع�لي�ً ب�لتب�دل.  	
)وقوف( امل�صي اأم�م�ً ثم الوثب اإىل اأعلى.  	
)وقوف( اجلري احلر مع تغيري االجت�ه�ت.  	
�صرح موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للخربة التعليمية.  	
اأداء منوذج للخربة من قبل املعّلم/ املعّلمة اأو اأحد الطالب/ الط�لب�ت املتميزين ـ   	
البدء بتطبيقه� ب�صكل فردي من قبل الطالب حتت اإ�صراف املعّلم/ املعّلمة وتقدمي التغذية الراجعة املب��صرة لهم. 	
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ُتعلم الخبرة من خالل التدرج بتنفيذ االأن�صطة التعليمية الت�لية:  

االأداء ح�صب اخلطوات الفنية بدون كرة.  	
الزميل  	 نحو  الت�صويب  ثم  للمه�رة  ال�صحيح  الو�صع  ب�أخذ  ط�لب  كل  يقوم  متق�بلتني,  ق�طرتني  يف  الطلبة  يقف 

ب�ليدين من فوق الراأ�س. 
عمل من�ف�صة يف الت�صويب ب�ليدين من فوق الراأ�س بني الطلبة   	
)وقوف( اأرجحة الذراعني اأم�م� ً الأ�صفل واأم�م� ً ع�لي�ً )االأرجحة العمودية(.    	
الغت�ص�ل بعد اأداء احل�صة مب��صرة, واالن�صراف اإىل الف�صل ب�صكل منظم. 	

مالحظة الأداء:
تقّدم اإحدى الرجلني اأو تب�عدهم� ج�نب� ب�ت�ص�ع ال�صدر.  	
حمل الكرة ب�ليدين ورفعه� اأم�م مقّدمة الراأ�س وبق�ء اجلذع م�صتقيم� والركبتني مثنيت�ن.  	
الكرة على اأ�ص�بع اليد الرامية مع ثني ر�صغه� للخلف وا�صتن�د الكرة على اليد االأخرى.  	
ثني الذراعني من املرفقني والع�صدان موازي�ن لالأر�س.  	
مد الركبتني والذراع�ن اأم�م�ً ع�لي�ً مع دفع الكرة ب�جت�ه ال�صّلة بحركة خ�طفة من املع�صم.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ينّظم المعّلم والمعّلمة اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية, وتتم 

الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري: كتنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خبرة ت�صويب الكرة من الثب�ت. 

الن�شاط اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء. 	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة من الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

يعطي املعّلم واملعّلمة الطالب والطالبات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة 
مثل: 
ح كيفية اأداء ت�صويب الكرة من الثب�ت يف كرة ال�صّلة.  	 م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�صّ
حتديد اخلربات التي ميكن ربطه� بخرية ت�صويب الكرة من الثب�ت يف كرة ال�صّلة وفق روؤية كل منهم.  	
اإمك�ن�ت كل منهم ب�لبحث عن معلوم�ت خربة ت�صويب الكرة من الثب�ت يف كرة  	 تكليف الطالب وفق 

ال�صّلة وغريه�. 
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
تقّدم اإحدى الرجلني اأو تب�عدهم� ج�نب� ب�ت�ص�ع ال�صدر. 

حمل الكرة ب�ليدين ورفعه� اأم�م مقدمة الراأ�س وبق�ء اجلذع م�صتقيم� والركبتني مثنيت�ن. 

الكرة على اأ�ص�بع اليد الرامية مع ثني ر�صغه� للخلف وا�صتن�د الكرة على اليد االأخرى. 

ثني الذراعني من املرفقني والع�صدان موازي�ن لالأر�س. 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة امل�دة)١٣( اخل��صة بكيف تلعب الكرة يف كرة ال�صلة.

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني. 
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الوحـدة اخلام�شة

كـرة الـيـد
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر المرونة. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر االتزان. . ٢
يمررا الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س.. ٣
يمررا الكرة ب�لحركة )الم�صي, الجري (  . ٤
يتمكن� من المح�ورة ب�لكرة. . ٥
يوؤدي� الت�صويب من فوق الراأ�س مع االرتك�ز. . 6
يعرف� مواد ق�نون كرة اليد الت�لية: الدخول على المن�ف�س: الم�دة )٨(, رمية االر�ص�ل: . 7

الم�دة )١٠(, الرمية الج�نبية: الم�دة )١١(. 
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني. . ٨

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر املرونة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر التزان: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 
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3-  اأداء مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س:  
الذراع  	 الراأ�س مع ثني  املمررة فوق م�صتوى  اليد  اإىل  الكرة  نقل  ب�ليدين,  الكرة  م�صك  اأم�م�ً  الو�صع  الوقوف  من 

الرامية من مف�صل املرفق. 
حتريك اليد املمررة لالجت�ه املطلوب التمرير اإليه لتمرير الكرة.  	
اأعلى اجلذع اإىل االأم�م قليال  	 اأخذ خطوة ب�لقدم املع�ك�صة لليد املمررة ملت�بعة مترير الكرة بعد مترير الكرة ميل 

وتوجيه النظر نحو الكرة. 

4- اأداء مترير الكرة باحلركة )امل�شي/ اجلري(

يتم اأداء التمرير باحلركة )امل�شي / اجلري( وفق الو�شف الفني التايل:
وقوف م�صك الكرة مع تقدمي قدم االرتك�ز لالأم�م ومع�ك�صة لليد املمررة. 	
و�صعه  	 الراأ�س يف  وبق�ء  للخلف,  ولف اجلذع  املمررة  اليد  ذراع  �صحب  الزميل مع  ب�جت�ه  امل�صي/ اجلري خطوتني 

الطبيعي.
�صحب ذراع اليد الرامية للكرة ودورانه� ب�جت�ه التمرير, مع ال�صيطرة على الكرة ب�الأ�ص�بع, والنظر للزميل امل�صتقبل  	

الكرة.
عند اأداء اخلطوة الث�لثة التمرير بتوجيه الكرة مبف�صل الر�صغ ب�جت�ه الزميل. 	
املت�بعة ب�لرجل اخللفية للو�صول لو�صع توازن جيد.  	

5- اأداء املحاورة بالكرة: 
من الوقوف الو�صع اأم�م�ً وثقل اجل�صم موّزع على القدمني.  	
تنطيط الكرة بدفعه� ب�لتت�بع ب�جت�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد املح�ورة.  	
و�صع اأ�ص�بع اليد املوؤدية للمح�ورة متب�عدة وت�صري لالأم�م لل�صيطرة على الكرة واليد احلرة اأم�م ال�صدر مع ثني  	

مف�صل املرفق حلم�ية الكرة من املن�ف�س. 
االأ�ص�بع  	 ارتداد  عند  اأو  ارتداده�,  ب�نتظ�ر  الكرة  دفع  بعد  اإليه  انتهت  الذي  املك�ن  يف  للمح�ورة  املوؤدية  اليد  تبقى 

واملع�صم والذراع مع الكرة اإىل اأعلى. 
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6- اأداء ت�شويب الكرة من فوق الراأ�س مع الرتكاز: 
من الوقوف الو�صع اأم�م�ً م�صك الكرة ب�ليد امل�صّوبة فوق م�صتوى الراأ�س.  	
رفع اليد احلرة ج�نب� اأ�صفل, اأرجحة اليد امل�صّوبة لالأم�م.   	
ت�صويب الكرة ومت�بعة اليد للكرة.  	
ثني اجلذع قلياًل للخلف مع تقدم القّدم لالأم�م قليال.  	

7- معرفة بع�س مواد القانون يف كرة اليد: 
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الدخول على المن�ف�س: الم�دة )٨(, رمية االر�ص�ل: الم�دة )١٠(, 
الوحدة  درو�س  وتوزع على  المذكورة,  المواد  الم�صتجدات على  ب�العتب�ر  االأخذ  الم�دة )١١(, مع  الج�نبية:  الرمية 

�صمن نواتج التعلم في كل در�س.

٨- التغّلب على املعوقات النف�شية يف اأثناء الن�شاط البدين: 
لمم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, وُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب وتعزيز 
ال�صغوط  التع�مل مع  عند  اأف�صل  قدرة  المرء  وتعطي  االجتم�عي,  التوا�صل  م�صتوى  وترفع من  ب�لنف�س,  ب�لثقة  ال�صعور 
التربية  درو�س  الفّع�لة في  الم�ص�ركة  على  البدنية حث طالبهم وط�لب�تهن  التربية  ومعّلم�ت  فعلى معّلمي  لذا  النف�صية. 

البدنية وكذلك اال�صتمرار في المم�ر�صة خ�رج اأوق�ت الدوم الر�صمي.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عدهم�  والط�لبة,  الط�لب  من  عميق�ً 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم يف تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�س.  	
الرتكيز على تنمية قدرة الطالب والط�لب�ت على التغّلب على املعوق�ت النف�صية من خالل مواقف اللعب املختلفة  	

يف هذه الوحدة. 
حتديد املواقف االإيج�بية لدى الطالب والط�لب�ت وتعزيزه� من خالل بع�س املثريات اللفظية وغري اللفظية.  	
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة ب�أداة وبدون اأداة, اأو على االأجهزة, )فردية, زوجية, جم�عية(.   	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق امله�رة من خالل االأداء الفردي, والزوجي, واجلم�عي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم يف اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب/ الط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير  	

االأداء. 
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب والط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة -املالحظة- عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 
✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر المرونة. 
✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر االتزان. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 
✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
https://youtu.be/edKTDmuYV3Y 

https://youtu.be/4jP4T-SAPsE 

https://youtu.be/uLlX9FcxxHc

https://youtu.be/y8AUBEYw6xA



در�س تطبيقي
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مترير الكرة بيد واحدة من 
فوق الراأ�س  نواجت التعلم كرة يد  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + املم�ر�صة  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات يد  + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة 
اإيق�ف.  الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مه�ري . ١ يمررا الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س.       

معرفي)ق�نون( . ٢ يعرف� ق�نون الرمية الج�نبية الم�دة )١١( في كرة اليد.      

يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني.   انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ت�صكيل دائرة ويقف خلفه� ط�لب يرمي الكرة اإىل زمالئه برتتيب معني.  	
 مب�صتوى الراأ�س.  	
 مب�صتوى ال�صدر.  	
مب�صتوى ي�صطر الطلبة فيه اإىل الوثب ع�لي� نحو الكرة.  	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

 اأن�شطة الطالب/ـة:
)وقوف( اجلري حول امللعب.  	
)وقوف( اجلري مع دوران الذراع اليمني لالأم�م ثم للخلف.  	
)وقوف( اجلري مع دوران الذراع الي�صرى لالأم�م ثم للخلف.  	
الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة.  	
�صرح موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للخربة التعليمية.  	
اأداء منوذج للخربة من قبل املعّلم/ املعّلمة اأو اأحد الطالب/ الط�لب�ت املتميزين.   	

البدء بتطبيقه� ب�صكل فردي من قبل الطالب حتت اإ�صراف املعّلم/ املعّلمة وتقدمي التغذية الراجعة املب��صرة لهم.    	
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ُتعّلم الخبرة من خالل التدرج بتنفيذ االأن�صطة التعليمية الت�لية: 
)وقوف( العدو يف املك�ن ملدة )٣٠( ث.   	
)وقوف- مواجه( مترير الكرة على احل�ئط ولقفه�.  	
)وقوف- مواجه( تب�دل مترير الكرة للزميل ):(.  	
)وقوف( اأرجحة الذراعني اأم�م� ً اأ�صفل اأم�م� ً ع�لي� )االأرجحة العمودية(.    	

االغت�ص�ل بعد اأداء الح�صة مب��صرة, االن�صراف اإلى الف�صل ب�صكل منظم.  	

مالحظة الأداء:
)الوقوف الو�صع اأم�م�ً( م�صك الكرة ب�ليدين.  	
نقل الكرة اإىل اليد املمررة فوق م�صتوى الراأ�س مع ثني الذراع الرامية من مف�صل املرفق.  	
حتريك اليد املمررة لالجت�ه املطلوب التمرير اإليه لتمرير الكرة.  	
اأخذ خطوة ب�لقدم املع�ك�صة لليد املمررة ملت�بعة مترير الكرة.  	
ميل اأعلى اجلذع اإىل االأم�م قليال وتوجيه النظر نحو الكرة.   	
 

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ميكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة)الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.   	
امل�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري: تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خربة مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س. 	

الن�شاط اخلتامي:

مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء. 	

ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

يعطي املعّلم واملعّلمة الطالب والطالبات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة م
ثل: 

م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل ي�صرح كيفية اأداء خربة مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س يف كرة اليد.  	
ميكن اأداء خربة مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراأ�س يف كرة اليد مع اأحد اأفراد االأ�صرة.  	
تكليف الطالب ب�لبحث وفق اإمك�نية كل منهم عن معلوم�ت حول خربات كرة اليد مثل خربة مترير الكرة بيد  	

واحدة من فوق الراأ�س يف كرة اليد وغريه�. 
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من الوقوف الو�صع اأم�م�ً م�صك الكرة ب�ليدين. 

نقل الكرة اإىل اليد املمررة فوق م�صتوى الراأ�س مع ثني الذراع الرامية من مف�صل املرفق. 

حتريك اليد املمررة لالجت�ه املطلوب التمرير اإليه . 

اأخذ خطوة ب�لقدم املع�ك�صة لليد املمررة ملت�بعة مترير الكرة.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة امل�دة )١١( اخل��صة ب�لرمية اجل�نبية يف كرة اليد.

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهرا قدرتهم� في التغّلب على المعوق�ت النف�صية في اأثن�ء الن�ص�ط البدني. 
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الوحـدة ال�شاد�شة

الـتـنـ�س
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.  . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر التوافق. . ٢
يوؤدي� االإر�ص�ل المعكو�س بطريقة �صحيحة. . ٣
يوؤدي� االأر�ص�ل من تحت الذراع بطريقة �صحيحة. . ٤
يطبق� ال�صربة الط�ئرة الم�صقطة بطريقة �صحيحة. . ٥
يطبق� ال�صربة ن�صف الط�ئرة بطريقة �صحيحة. . 6
يعرف� بع�س مواد الق�نون في التن�س المر�صل والم�صتقبل: ق�عدة)٥(, اختي�ر جهتي الملعب . 7

وحق االإر�ص�ل واال�صتقب�ل: ق�عدة)6(. 
يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين.. ٨

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر التوافق: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر التوافق, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء الإر�شال القاطع: 
�صرب الكرة من احل�فة الداخلية )القريبة من و�صطه�( ومن اأم�م ج�صم املر�صل تقريب�.   	
يكون امل�صرب متهيئ� خلف ظهر املر�صل ويكون الط�لب قد اخت�صر االأرجحة ويكون وجه امل�صرب مق�بال لالأر�س يف  	

اأثن�ء �صحب الذراع لالأعلى لتنفيذ ال�صربة وهذه ال�صربة م�ص�بهة مت�م� للكب�صة. 
اأثن�ء االأرجحة من  	 اأم� امل�صرب فيتجه يف  الكرة من اخللف لالأ�صفل  ب�أن ت�صرب  ي�صتطيع الط�لب تنفيذ االإر�ص�ل 

اليمني اإىل اجل�نب ثم اإىل االأعلى من جهة ميني الط�لب ال من وراء الظهر.  

 4-  اأداء الإر�شال من حتت الذراع: 
ينفذ هذا االإر�ص�ل ب�أن ترتك الكرة لت�صقط من يد الط�لب اأو يدفعه� قليال ويف هذه اللحظة تتم االأرجحة اإىل ج�نب  	

اجل�صم اإىل اأن متتد الذراع للخلف. 
 يبداأ الط�لب بعملية االأرجحة االأم�مية )وتكون م�ص�بهة لعملية �صرب الكرة بطريقة ال�صربة االأم�مية( ب�أن تتجه  	

الذراع وامل�صرب لالأ�صفل كي يالقي الكرة وهي يف ج�نب اجل�صم.  
ت�صرب الكرة من اخللف اأو من اجل�نب كي يعطيه� دوران�.  	

 5- اأداء ال�شربة الطائرة امل�شقطة:  
من  	 قريبة  منطقة  يف  واإ�ص�قطه�  ط�ئرة  وهي  الكرة  �صرب  ال�صربة  بهذه  ويق�صد  لي�صتعد  للخلف  ذراعه  الط�لب 

ال�صبكة يف ملعب املن�ف�س. 
ال�ص�ق  	 الركبة يف  الكرة وم�صربه بج�نب اجل�صم والقب�صة تكون قريبة من  اليد ل�صرب  ال�صربة ت�صحب   يف هذه 

املتقدمة ومبجرد نقل الر�صغ للخلف جتعل �صبكة امل�صرب بو�صع م�ئل. 
بحركة ب�صيطة من الذراع لالأم�م يف اأثن�ء ا�صطدام �صبكة امل�صرب ب�لكرة �صوف ترتد الكرة خفيفة اإىل ملعب املن�ف�س  	

وت�صقط قريبة من ال�صبكة داخل معلب املن�ف�س. 
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6- اأداء ال�شربة الن�شف طائرة: 
م�صكة الم�صرب ب�لطريقة ال�صرقية.  	
مق�بلة الكرة بعد ارتداده� من االر�س مب��صرة. 	
ا�صتقب�ل الكرة بزي�دة ثني مف�صلي الركبتين.  	

7- معرفة بع�س القوانني يف التن�س 
اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: المر�صل والم�صتقبل: ق�عدة)٥(, اختي�ر جهتي الملعب وحق االإر�ص�ل  ي�صرح المعلم 
واال�صتقب�ل: ق�عدة)6(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم 

في كل در�س. 

٨- ال�شتمتاع بامل�شاركة مع الآخرين: 
اإن مم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« له� فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, حيث ُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب 
وتعزيز ال�صعور ب�لثقة في النف�س, وترفع من م�صتوى التوا�صل االجتم�عي, وتعطيه قدرة اأف�صل عند التع�مل مع ال�صغوط 

النف�صية. واأنه� مفيدة لل�صحة الج�صمية والنف�صية. 

م�صتمتعين  المم�ر�صين  تجعل  متنوعة  اأن�صطة  وبن�ء  ت�صميم  في  كبيرة  البدنية  التربية  ومعّلمة  معّلم  مهمة  ف�إن  لذا 
لم�ص�ركتهم زمالئهم في االأن�صطة البدنية المختلفة التي تقّدم لهم من خالل درو�س التربية البدنية.  
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�س من خالل بع�س االألع�ب ال�صغرية التي حتقق ذلك.  	
التن�س  	 ا�صتثم�ر مم�ر�صة ري��صة  اأهمية الرتويح االإيج�بي, وامل�ص�ركة مع االآخرين, واإمك�نية  املعّلم واملعّلمة  يو�صح 

خالل االأوق�ت احلرة والتنزه. 
يطلع الط�لب والط�لبة على من�ذج للم�ص�رب امل�صتخدمة يف الع�ب امل�صرب بهدف متييزه�.  	
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت االإط�لة واملرونة املن��صبة لكل در�س.  	
�صرح طريقة االأداء الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�س منوذج لالأداء من قبل املعّلم واملعّلمة اأو اأحد الطالب والط�لب�ت  	

املتميزين. 
والت�صكيل  	 االأ�صلوب  وفق  امله�رات  تعّلم  من  ت�ص�عد  التي  التمهيدية  وامل�ص�بق�ت  واالألع�ب  التدريب�ت  بع�س  تنفيذ 

املن��صب. 
تنظيم من�ف�ص�ت فردية وزوجية م�صغرة ت�صهم يف اكت�ص�ب االأداء الفني اجلّيد للمه�رة.  	
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الط�لب والط�لبة يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة - عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 1h6M6e21dXQ/https://youtu.be

 https://youtu.be/cHwzq2d6EnQ

 7daU5NDAeJ4/https://youtu.be

 



در�س تطبيقي
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ال�صربة ن�صف الط�ئرة  نواجت التعلم تن�س  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�ص�رب تن�س +  كور تن�س  + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور 
تعليمية للخربة . الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

مه�ري. ١ يطبق� ال�صربة ن�صف الط�ئرة بطريقة �صحيحة.     

معرفي)ق�نون( . ٢ يعرف� م�دة المر�صل والم�صتقبل: ق�عدة)٥(, في ق�نون التن�س.  

يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين.       انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
يقوم الط�لب ب�صرب الكرة ب�للحظة التي تالم�س فيه� االأر�س قبل ارتداده� لالأعلى.  	
عند تنفيذ هذه ال�صربة يهيئ الط�لب امل�صرب وميد يده ب�جت�ه الكرة ال�ص�قطة بعد اأخذ املك�ن املن��صب قدر االإمك�ن  	

على اأن بكون امل�صرب بو�صع م�ئل اإىل االأر�س ويالم�س اإط�ر �صبكة امل�صرب. 
حلظة مالم�صة الكرة ل�صبكة امل�صرب يقوم الط�لب بدفع الكرة يف االجت�ه املطلوب دفعة خفيفة.  	
يثنى الط�لب ركبتيه بحيث تكون الركبة يف ال�ص�ق املت�أخرة قريبة من االأر�س. 	

 
اأن�شطة املعلم واملعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.   	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

اأن�شطة الطالب/ـة:
اأداء احلركة ح�صب خطواته� الفنية دون كرة.  	
�صرب الكرة ب��صتمرار مع احل�ئط على ارتف�ع مرت واحد اأم�مية وخلفية.  	
�صرب الكرة ن�صف الط�ئرة املرتدة من اجلدار من ارتف�ع�ت خمتلفة بوجه امل�صرب.  	
التمرين ال�ص�بق ب��صتخدام ظهر امل�صرب.   	
�صرب الكرة الن�صف ط�ئرة الق�دمة من الزميل من م�ص�ف�ت خمتلفة.  	

التمرين ال�ص�بق داخل امللعب وتوجيهه� اإىل من�طق حمددة.  	
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مالحظة الأداء:
م�صكة امل�صرب ب�لطريقة ال�صرقية. 	
مق�بلة الكرة بعد ارتداده� من االر�س مب��صرة. 	
ا�صتقب�ل الكرة بزي�دة ثني مف�صلي الركبتني.   	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ميكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة)الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.  	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خربة ال�صربة ن�صف الط�ئرة يف التن�س.  	

الن�شاط اخلتامي:
تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.   	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقدم في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

يعطي املعّلم واملعّلمة الطالب والطالبات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية املرتبطة بهذه اخلربة 
مثل: 
م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل ي�صرح كيفية اأداء خربة ال�صربة ن�صف الط�ئرة يف التن�س.  	
اأداء خربة ال�صربة ن�صف الط�ئرة يف التن�س مع اأحد اأفراد االأ�صرة.  	
ن�صف  	 ال�صربة  تكليف الطالب ب�لبحث وفق اإمك�نية كل منهم عن معلوم�ت حول خربات التن�س مثل خربة 

الط�ئرة يف التن�س وغريه�.  
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 م�صكة امل�صرب ب�لطريقة ال�صرقية.

مق�بلة الكرة بعد ارتداده� من االر�س مب��صرة.

ا�صتقب�ل الكرة بزي�دة ثني مف�صلي الركبتني. 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة ق�عدة )٥( اخل��صة ب�ملر�صل وامل�صتقبل يف التن�س.

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
 يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين. 
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الوحـدة ال�شابعة

كرة الطاولة
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي الفوة الع�صلية. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر القدرة الع�صلية. . ٢
يم�صك� الم�صرب )م�صكة الم�ص�فحة( بطريقة �صحيحة. . ٣
يوؤدي� االإر�ص�ل بظهر الم�صرب. . ٤
يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة الخلفية بوجه الم�صرب. . ٥
يطبق� ال�صربة ال�ص�قطة بطريقة �صحيحة.. 6
يعرف� مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية: االر�ص�ل: الم�دة ) ٢/ 6(  , الرد: الم�دة ) ٢/ 7(, . 7

نظ�م اللعب: الم�دة ) ٢/ ٨(. 
تتعزز لديهم� المتعة اأثن�ء الم�ص�ركة مع االآخرين. . ٨

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر القوة الع�شلية: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر القدرة الع�شلية: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, , وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 
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 3- اأداء م�شكة امل�شرب )امل�شافحة(: 
طريقة هذه امل�صكة تكون بو�صع اأ�صبع االإبه�م وال�صب�بة على احل�فة العلي� القريبة من عنق القب�صة.   	
االأ�ص�بع الثالث االأخرى تو�صع على الن�صل يف اجلهة اخللفية.  	
يف هذا النوع ي�صتخدم وجه واحد من امل�صرب الأداء ال�صرب�ت وهذا م� يجعل امله�جم م�صيطراً على الكرة بوجه 	
واحد دون تغيري يف حركة اليد يف اأثن�ء �صرب الكرة .  	

4- اأداء الإر�شال بظهر امل�شرب: 
يتخذ الط�لب وقفة اال�صتعداد املن��صبة الأداء �صربة االإر�ص�ل بحيث يكون الكتف االمين متوازن مع  الكتف االي�صر.  	
اأم�م� وتكون  	 اليمني  امل�صرب والقدم  زاوية  روؤية  املن�ف�س من  الط�لب  االأي�صر ليتمكن  الذراع  اأ�صفل  امل�صرب  يكون 

الكرة يف و�صع مريح على راحة اليد احلرة. 
ل�صهولة  	 الط�لب  جل�صم  العلوي  اجلزء  يف  ب�صيط  دوران  مع  راأ�صي  اجت�ه  يف  اأعلى  اإىل  الكرة  برمي  االإر�ص�ل  يوؤدى 

احلركة واأرجحه الذراع احل�ملة للم�صرب اإىل اخللف واإىل االأم�م ليتم احتك�ك الكرة ب�مل�صرب و�صربه� من اأ�صفل 
تفرد الذراع ك�مال بعد اأداء االإر�ص�ل. 

5- اأداء ال�شربة ال�شاحقة اخللفية: 
يكون وقوف الط�لب خلف الكرة مت�م� ورجله اليمنى اإىل االأم�م عند تنفيذ ال�صربة ال بج�نب الكرة كم� يف ال�صربة  	

االأم�مية. 
ت�صحب الذراع اليمني اإىل ج�نب اجل�صم ب�جت�ه الورك اإىل اجلهة الي�صرى وتكون القدم�ن متب�عدتني يف اأثن�ء �صحب  	

الذراع. 
اأرجحة اليد اإىل االأم�م ب�جت�ه الط�ولة ل�صرب الكرة عندم� ترتد اإىل اأعلى ارتداد له�.   	
 بعد االنته�ء من عملية ال�صرب متتد الذراع ويدور ال�ص�عد ب�جت�ه الط�ولة.  	
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6- اأداء ال�شربة ال�شاقطة: 
ت�صتخدم ال�صربة ال�ص�قطة عندم� يكون الالعب المن�ف�س بعيداً عن الط�ولة 

طريقة االداء:
قلياًل  	 مثنيت�ن  والركت�ن  مت�أخرة  والي�صرى  الط�ولة  قرب  المني  قدمه  تكون  بحيث  الط�ولة  قرب  الط�لب  يقف 

ل�صم�ن �صرب الكرة ب�صورة منخف�صة.
مرجحة الذراع ب�صرعة ولكن بدون �صرب الكرة وانم� و�صع الم�صرب ام�م الكره كي ترتطم به ويمت�س الم�صرب  	

الكثير من الط�قة الحركية للكرة .
االي�صر  	 كتفه  يق�بل  بحيث  ال�ص�قطة  االم�مية  ال�صربة  في  لليمين  الج�صم  االعب  يلف  للم�صرب  الكرة  لم�س  عن 

ال�صبكة ويلف ج�صمه للي�ص�ر في ال�صربة ال�ص�قطة الخلفية بحيث يق�بل كتفه االيمن ال�صبكة.
بعد االنته�ء من ال�صربة يتم �صحب الذراع لال�صتعداد الإع�دة الكرة الق�دمة من المن�ف�س.  	

 

7- معرفة بع�س مواد قانون كرة الطاولة: 
ي�صرح المعلم مواد الق�نون الت�لية: االر�ص�ل: الم�دة ) ٢/ 6(  , الرد: الم�دة ) ٢/ 7(, نظ�م اللعب: الم�دة ) ٢/ ٨(, مع 

االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على هذه المواد, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.

٨- املتعة بامل�شاركة مع الآخرين: 
اإن مم�ر�صة »الن�ص�ط البدني« و»التم�رين الري��صية« له� فوائد نف�صية وانفع�لية كثيرة, حيث ُت�ص�عد المرء في اكت�ص�ب 
وتعزيز ال�صعور ب�لثقة في النف�س, وترفع من م�صتوى التوا�صل االجتم�عي, وتعطيه قدرة اأف�صل عند التع�مل مع ال�صغوط 

النف�صية. واأنه� مفيدة لل�صحة الج�صمية والنف�صية. 

المم�ر�صين م�صتمتعين  اأن�صطة متنوعة تجعل  البدنية كبيرة في ت�صميم وبن�ء  التربية  ف�إن مهمة معّلم ومعّلمة  لذا 
لم�ص�ركتهم زمالئهم في االأن�صطة البدنية المختلفة التي تقّدم لهم من خالل درو�س التربية البدنية.  
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تتطلب  التي  التعليم  يف  املب��صرة  غري  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  للمعلم/ـــة  ميكن 
اأداوؤه�  تفكرياً عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب 

منهم� لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم يف تهيئة الط�لب للبدء يف الدر�س.  	
اأثن�ء  	 االآخرين  مع  االإيج�بية  امل�ص�ركة  تنمية  على  والت�أكيد  من��صبة,  جمموع�ت  اإىل  والط�لب�ت  الطالب  تق�صيم 

الن�ص�ط البدين.  
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنفيذ مترين�ت مي�صرة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.   	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة املن��صبة.  	
تنظيم ن�ص�ط حر ب��صتخدام م�صرب كرة الط�ولة مع تن�صيق امليدان ب�صورة تتيح للط�لب والط�لبة احلركة.  	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق امله�رة من خالل االأداء الفردي, والزوجي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم يف اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب والط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوي  	

االأداء. 
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب والط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.   	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 1CHd6Kdo_https://youtu.be/Gv

 https://youtu.be/jskcA922qNI

 https://youtu.be/vYvqaKrtEyI



در�س تطبيقي
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االإر�ص�ل بظهر امل�صرب  نواجت التعلم كرة ط�ولة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�ص�رب كرة ط�ولة + كرات كرة ط�ولة( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة . الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مه�ري  . ١ يوؤدي� االإر�ص�ل بظهر الم�صرب.       

يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالإر�ص�ل بظهر الم�صرب.    معرفي)فني( . ٢

يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين.       انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
يتخذ الط�لب وقفة اال�صتعداد املن��صبة الأداء �صربة االإر�ص�ل بحيث يكون اإىل الكتف االمين موازي�ً للكتف االأي�صر.  	
اأم�م� وتكون  	 اأ�صفل الذراع االأي�صر ليتمكن الط�لب املن�ف�س من روؤية زاوية امل�صرب والقدم اليمني   يكون امل�صرب 

الكرة يف و�صع مريح على راحة اليد احلرة. 
ل�صهولة  	 الط�لب  العلوي جل�صم  ب�صيط يف اجلزء  دوران  راأ�صي مع  اأعلى يف اجت�ه  اإىل  الكرة  برمي  االإر�ص�ل  يوؤدى   

احلركة. 
مرجحة الذراع احل�ملة للم�صرب اىل اخللف واىل االم�م قليال لتحتك الكرة ب�مل�صرب ول�صربه� من اأ�صفل.  	
تفرد الذراع قلياًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 	

 
اأن�شطة املعلم واملعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية. 	

 
اأن�شطة الطالب/ـة:

توؤدى احلركة دون ا�صتخدام الكرة.  	
 توؤدى امله�رة بظهر امل�صرب اإىل اجلهة املق�بلة ب�صكل قطري.  	
 التمرين ال�ص�بق مع عودة القدم اليمنى اإىل و�صعه� االأ�صلي.  	
اأداء احلركة اإىل جه�ت خمتلفة دون حتديد اأم�كن �صقوط الكرة.  	
 اأداء احلركة اإىل جه�ت خمتلفة ب��صتخدام اأ�صلوب اخلداع.  	
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مالحظة الأداء:
يتخذ الط�لب وقفة اال�صتعداد املن��صبة الأداء �صربة االإر�ص�ل بحيث يكون  الكتف االمين موازي�ً للكتف االأي�صر.  	
اأم�م� وتكون  	 اليمني  امل�صرب والقدم  زاوية  روؤية  املن�ف�س من  الط�لب  االأي�صر ليتمكن  الذراع  اأ�صفل  امل�صرب  يكون 

الكرة يف و�صع مريح على راحة اليد احلرة. 
ل�صهولة  	 الط�لب  جل�صم  العلوي  اجلزء  يف  ب�صيط  دوران  مع  راأ�صي  اجت�ه  يف  اأعلى  اإىل  الكرة  برمي  االإر�ص�ل  يوؤدى 

احلركة. 
مرجحة الذراع احل�ملة للم�صرب  اإىل اخللف واالأم�م قليال لتحتك الكرة ب�مل�صرب ول�صربه� من اأ�صفل.  	
تفرد الذراع قلياًل بعد اأداء االإر�ص�ل.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.  	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خربة االإر�ص�ل بظهر امل�صرب, وميكن للطالب امل�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.  	

الن�شاط اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.  	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقدم يف الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�صح كيفية اأداء خربة االر�ص�ل بظهر امل�صرب. 	
تكليف الطالب ب�لبحث وفق اإمك�ن�ت كل منهم عن معلوم�ت حول خربات كرة الط�ولة مثل خربة االإر�ص�ل  	

بظهر امل�صرب. 
عمل تقرير مب�صط عن مب�راة يف كرة الط�ولة ميكن اأن يكون جم�عي اأو فردي.  	
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
يتخذ الط�لب وقفة اال�صتعداد املن��صبة الأداء �صربة االإر�ص�ل بحيث يكون الكتف  االمين 

موازي�ً للكتف االأي�صر. 

يكون امل�صرب اأ�صفل الذراع االأي�صر ليتمكن الط�لب املن�ف�س من روؤية زاوية امل�صرب والقدم 
اليمني اأم�م� وتكون الكرة يف و�صع مريح على راحة اليد احلرة . 

يوؤدى االإر�ص�ل بقذف الكرة اإىل اأعلى يف اجت�ه راأ�صي مع دوران ب�صيط يف اجلزء العلوي جل�صم 
الط�لب ل�صهولة احلركة. 

مرجحة الذراع  احل�ملة للم�صرب اإىل اخللف واإىل االأم�م قليال لتحتك الكرة ب�مل�صرب 
ول�صربه� من اأ�صفل . 

فرد الذراع قلياًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�س/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالإر�ص�ل بظهر الم�صرب في كرة الط�ولة؟ 

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين. 
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الوحـدة الثامنة

الري�شة الطائرة
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر المرونة. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر ال�صرعة. . ٢
يوؤدي� م�صكة الم�صرب الخلفية بطريقة �صحيحة. . ٣
يوؤدي� االإر�ص�ل االأم�مي بطريقة �صحيحة.  . ٤
يطبق� ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب بطريقة �صحيحة.  . ٥
يوؤدي� �صربة ال�صّد االأم�مية بطريقة �صحيحة. . 6
يوؤدي� ال�صربة المقّو�صة الخلفية بطريقة �صحيحة.. 7
يعرف� بع�س مواد ق�نون الري�صة الط�ئرة الت�لية: تبديل الملعب: الم�دة )٨(, اللعب . ٨

الفردي: الم�دة )١٠(. 
تتعزز لديهم� المتعة اأثن�ء الم�ص�ركة مع االآخرين. . 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر املرونة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر ال�شرعة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء م�شكة امل�شرب اخللفية: 
ت�صتخدم الأداء ال�صرب�ت للكرات الق�دمة نحو اجل�صم اأو يف االجت�ه االأي�صر للط�لب.  	
نف�س خطوات امل�صكة االأم�مية ولكن يتم لف امل�صرب يف حركة دائرية حول حموره ويف اجت�ه عق�رب ال�ص�عة.  	
اال�صتمرار ب�للف حتى ي�صل االإبه�م اإىل الوجه امل�صطح من قب�صة امل�صرب.  	
يتق�طع امل�صرب مع اجل�صم عند ال�صّد.  	

 4- اأداء الإر�شال الأمامي: 
من و�صع الوقوف اأم�م يلف الط�لب جذعه جهة اليمني قليال ويقب�س على امل�صرب مع عدم ت�صّلب الر�صغ وثني  	

ب�صيط يف ال�ص�عد والع�صد. 
يتم التمهيد لالإر�ص�ل ب�إرج�ع امل�صرب للخلف بج�نب الفخذ االأمين حتت اليد ال�ص�ربة.  	
تبداأ حركة ال�صرب عند عودة امل�صرب من اخللف لالأم�م خالل االأرجحة ملق�بلة الري�صة ب�ل�صطح الداخلي لراأ�س  	

امل�صرب. 
 ت�صرب الري�صة ب�صطح امل�صرب بتوجيهه� ب�لر�صغ وال�ص�عد نحو االجت�ه املطلوب.  	

 
 5- اأداء ال�شربة ال�شاحقة الأمامية: 

 تلعب بنف�س الطريقة التي توؤدي به� �صربة التخلي�س اأو ال�صربة امل�صقطة ب�ختالف يف نقطة ال�صرب.  	
يتم �صرب كرة الري�صة من م�ص�فة نحو قدم اأم�م الراأ�س حيث يتجه امل�صرب الأ�صفل عند ال�صرب وبعده.  	
ا�صتخدام راأ�س امل�صرب ب�صرب الري�صة بحركة �صريعة وخ�طفة.  	

تكون حركة الري�صة �صريعة ذات م�ص�ر منخف�س ويجب اأن ت�صقط بزاوية ح�دة يف ملعب املن�ف�س م� اأمكن ذلك.  	

 
6- اأداء �شربة ال�شّد الأمامية:  

يقف الط�لب وقفة اال�صتعداد الو�صع اأم�م� ومي�صك امل�صرب بطريقة القب�صة االأم�مية وي�صري راأ�س امل�صرب لالأم�م  	
قليال.  

 يدار الر�صغ للخلف متهيدا ال�صتقب�ل الري�صة يف ال�صربة ال�ص�حقة.  	
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الر�صغ ودفع  	 الدفع يف  ال�صّد مع قليال من  اأن يوؤدي الط�لب  امل�صرب يجب  الري�صة لرتتطم براأ�س   عندم� ت�صل 
الرجلني. 

عند ارتط�م الري�صة ب�مل�صرب ترتك لتنزلق من عليه بعيدا وت�صقط فوق ال�صبكة مت�م� م� اأمكن ذلك. 	

7- اأداء ال�شربة املقّو�شة اخللفية: 
 تتق�طع الذراع ال�ص�ربة مع اجل�صم لت�صل اإىل اجت�ه الري�صة وتكون الذراع ال�ص�ربة منثنية اأم�م ال�صدر وامل�صرب  	

الأعلى  براأ�صه  م�صرياً  امل�صرب  ويكون  اجل�صم  اجت�ه  يف  الداخلية  للجهة  الر�صغ  ويلف  اخللفية  ب�لقب�صة  مم�صوك 
وللخلف. 

ت�صرب الري�صة اأثن�ء احلركة الرجعية للم�صرب من اأم�م اجل�صم وحلظة مد الذراع بطوله.  	
يتم مت�بعة احلركة بعودة اجلذع ملواجهة ال�صبكة والعودة اإىل مركز الق�عدة ب�أ�صرع م� ميكن .  	

٨- معرفة بع�س مواد قانون الري�شة الطائرة: 
االأخذ  مع   ,)١٠( الم�دة  الفردي:  اللعب   ,)٨( الم�دة  الملعب:  الت�لية:تبديل  الق�نون  مواد  المعلمة  اأو  المعلم  ي�صرح 

ب�العتب�ر الم�صتجدات التي تمت على الم�دتين, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س. 

9- املتعة بامل�شاركة مع الآخرين: 
اإن مم�ر�صة »الن�ص�ط البدين« و»التم�رين الري��صية« له� فوائد نف�صية وانفع�لية كثرية, حيث ُت�ص�عد املرء يف اكت�ص�ب  	

وتعزيز ال�صعور ب�لثقة يف النف�س, وترفع من م�صتوى التوا�صل االجتم�عي, وتعطيه قدرة اأف�صل عند التع�مل مع 
ال�صغوط النف�صية. واأنه� مفيدة لل�صحة اجل�صمية والنف�صية. 

لذا ف�إن مهمة معّلم ومعّلمة الرتبية البدنية كبرية يف ت�صميم وبن�ء اأن�صطة متنوعة جتعل املم�ر�صني م�صتمتعني  	
لم�ص�ركتهم لزمالئهم في االأن�صطة البدنية المختلفة التي تقّدم لهم من خالل درو�س التربية البدنية.  
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم مب��صرة وغري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب 
تفكرياً عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
توزيع الطالب والط�لب�ت جمموع�ت من��صبة ث�بتة طوال فرتة تنفيذ الوحدة وتقوم هذه املجموع�ت يف بداية كل  	

مع  والط�لب�ت  زمالئهم  مع  الطالب  وتف�عل  الع�مة  التهيئة  بغر�س  الزمن  حمددة  موجهة  حرة  ب�أن�صطة  در�س 
زميالتهن.  

عر�س موجز عن لعبة كرة الري�صة الط�ئرة, يهدف اإىل توعية الطالب والط�لب�ت من خالل الو�ص�ئل التعليمية  	
امل�صّورة. 

اإعط�ء فكرة عن اللعبة عملًي� مع اختي�ر الت�صكيل املن��صب مل�ص�هدة الطالب والط�لب�ت لالأداء الكلي.  	
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغرية املن��صبة لالإحم�ء للبدء يف الدر�س.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت االإط�لة واملرونة املن��صبة لكل در�س.  	
ا�صتعرا�س عملي مع من�ذج اأدائية جيّدة للمه�رات املقررة.  	
تطبيق�ت للمه�رات املتعّلمة مع ت�صحيح االأخط�ء.  	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة فردية وزوجية.   	
تو�صيح بع�س مواد الق�نون ال�صرورية والتي ت�صهم مب�ص�ركة الطالب والط�لب�ت يف حتكيم املن�ف�ص�ت امل�صغرة.  	
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة - عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 
✓ قي��س م�صتوى عن�صر المرونة. 

✓ قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.  
✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي في اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 https://youtu.be/nI6hoBGSnJs

 https://youtu.be/bWZEo2I078w

 https://youtu.be/H9hr9dXXxao

 https://youtu.be/B6VnTOrOaOk

 https://youtu.be/-TCIBrXLaFU



در�س تطبيقي
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االإر�ص�ل االأم�مي بطريقة 
�صحيحة  نواجت التعلم الري�صة الط�ئرة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�ص�رب تن�س +  كور تن�س  + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور 
تعليمية للخربة . الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مه�ري  . ١ يوؤدي� االإر�ص�ل االأم�مي بطريقة �صحيحة.    
يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالإر�ص�ل االأم�مي.  معرفي)فني(  . ٢
يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين.     انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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اأن�شطة التعلم:
من الوقوف م�صك امل�صرب لف الط�لب جذعه جهة اليمني قليال مع عدم ت�صّلب الر�صغ وثني ب�صيط يف ال�ص�عد  	

والع�صد. 
يتم التمهيد لالإر�ص�ل ب�إرج�ع امل�صرب للخلف بج�نب الفخذ االأمين حتت اليد ال�ص�ربة.  	
تبداأ حركة ال�صرب عند عودة امل�صرب من اخللف لالأم�م خالل االأرجحة ملق�بلة الري�صة ب�ل�صطح الداخلي لراأ�س  	

امل�صرب. 
ت�صرب الري�صة ب�صطح امل�صرب بتوجيهه� ب�لر�صغ وال�ص�عد نحو االجت�ه املطلوب.  	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.   	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	

اأن�شطة الطالب /ـة:
اأداء احلركة ح�صب خطواته� الفنية دون ا�صتخدام الري�صة.  	
االإر�ص�ل ب��صتخدام الري�صة يف اجت�ه�ت خمتلفة لالأم�م.   	
نف�س التمرين ال�ص�بق ولكن اإر�ص�ل الري�صة نحو الزميل املق�بل.  	
االإر�ص�ل من فوق ال�صبكة.  	
االإر�ص�ل نحو املك�ن ال�صحيح يف الن�صف االآخر للملعب.  	

الإجراءات التدري�شية:



١٣٠

مالحظة الأداء:
ال�ص�عد  	 يف  ب�صيط  وثني  الر�صغ  ت�صّلب  عدم  مع  امل�صرب  على  ويقب�س  قليال  اليمني  جهة  جذعه  الط�لب  وقوف 

والع�صد. 
اإرج�ع امل�صرب للخلف بج�نب الفخذ االأمين حتت اليد ال�ص�ربة.  	
تبداأ حركة ال�صرب عند عودة امل�صرب من اخللف لالأم�م خالل االأرجحة ملق�بلة الري�صة ب�ل�صطح الداخلي لراأ�س  	

امل�صرب. 
ت�صرب الري�صة ب�صطح امل�صرب بتوجيهه� ب�لر�صغ وال�ص�عد نحو االجت�ه املطلوب.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ميكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.  	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خربة االإر�ص�ل االأم�مي, وميكن للطالب امل�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري. 	

الن�شاط اخلتامي:
مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.  	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقّدم يف الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

ح كيفية اأداء خبرة االإر�ص�ل االأم�مي.  	 م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صّ
يمكن اأن يقوم المعّلم ب�إعط�ء الطالب بع�س المه�م التي تعزز العملية التعليمية والمرتبطة بهذه الخبرة.  	
عمل ر�صوم�ت تو�صيحية لكل مرحلة من مراحل االأداء ال�صحيح لخبرة االإر�ص�ل المنخف�س.  	
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 من و�صع الوقوف اأم�م يلف اجلذع جهة اليمني قليال والقب�س على امل�صرب مع عدم ت�صّلب 

الر�صغ وثني ب�صيط يف ال�ص�عد والع�صد. 

يتم التمهيد لالإر�ص�ل ب�إرج�ع امل�صرب للخلف بج�نب الفخذ االأمين حتت اليد ال�ص�ربة.

الري�صة  ملق�بلة  االأرجحة  خالل  لالأم�م  اخللف  من  امل�صرب  عودة  عند  ال�صرب  حركة  تبداأ 
ب�ل�صطح الداخلي لراأ�س امل�صرب . 

ت�صرب الري�صة ب�صطح امل�صرب بتوجيهه� ب�لر�صغ وال�ص�عد نحو االجت�ه املطلوب.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�س/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالإر�ص�ل االأم�مي في الري�صة الط�ئرة؟ 

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين. 
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الوحـدة التا�شعة

األعاب القوى
عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُي�صهم في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة. . ٢
يتمكن� من الجري في منحنى. . ٣
يتمكن� من قفز الحواجز اأثن�ء الجري. . ٤
يوؤدي� الوثب الثالثي. . ٥
يعرف� ق�نون �صب�ق�ت الحواجز: ق�عدة رقم: ) ١6٣(, الوثب الثالثي: الق�عدة الرقم ) ١7١(. . 6
يتعزز لديهم� اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة في اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني. . 7
يتعزز لديهم� الحم��س للم�ص�ركة وبذل الجهد في الن�ص�ط البدني.. ٨

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر الر�شاقة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء اجلري يف منحنى: 
يتم في اأثن�ء الجـري في المنحني فقد جزءا من ال�صرعة بفعل القوة الط�ردة المركزية, وللتغّلب عليه� نبغي مالحظة الت�لي: 

ميل الجذع قلياًل جهة الي�ص�ر مع دوران م�صط قدم لرجل الي�صرى قلياًل للخ�رج في اتج�ه الح�فة 	
الداخلية للم�صم�ر. 

رفع الكتف االأيمن قلياًل عن م�صتوى الكتف االأي�صر.  	
زي�دة مدى حركة الذراع االأيمن بينهم� يقل مدى حركة الذراع االأي�صر.  	
تق�صير طول الخطوة الرجل الي�صرى عن الرجل اليمني.  	

4- اأداء قفز  احلواجز يف اأثناء اجلري: 
تكون مرحلة تعدية الح�جز من ثالث مراحل: 

اأ- مرحلة الرتكاز الأول: 
تبداأ عند و�صع قدم االرتك�ز يف نه�ية اآخر خطوة قبل احل�جز.  	
تتحرك الرجل االأخرى )احلرة( الأعلى مع انثن�ئه� من مف�صل الركبة.  	
تنتهي مرحلة االرتك�ز االأول بو�صع قدم االرتك�ز على االأر�س.  	

ب - مرحلة الطيران لتعدية الحاجز:  
تبداأ ب�أرجحه الرجل احلرة لالأم�م ثم فرده� عند الو�صول اإىل احل�جز.  	
 ميل اجلذع لالأم�م مع تق�رب اليد املوؤرجحة ملالم�صة الرجل احلرة.  	
توازي الكتفني والوركني اأثن�ء تعدية احل�جز وبعده.  	
�صحب رجل قدم االرتك�ز عند و�صول قدم الرجل احلرة فوق احل�جز.   	
تقريب اأطراف اجل�صم من م�ص�ر مركز الثقل فوق احل�جز ا�صتعدادا للهبوط.  	
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5- اأداء الوثب الثالثي: 

يبداأ الوثب الثالثي بم�ص�ر االقتراب يجري فيه الط�لب ب�أق�صى �صرعته ويتجه نحو ثالث من�طق محددة بخطوط 
يقوم ب�لهبوط في كل واحدة من هذه المن�طق, ولكن ب��صتخدام قدم واحدة ومن ثم يقوم ب�لقفز داخل حفرة الوثب المعب�أة 

ب�لرمل, تتكون الوثبة الثالثية من اأربع مراحل هي: 

مرحلة القتراب: 

الهدف منه هو الو�صول اإلى اأق�صى �صرعة, ويمكن التحّكم فيه� خالل مراحل القفز الثالثي, و�صتحدد قوة الري��صي 
وتقنيته م�ص�فة الجري وال�صرعة المثلى. 

مرحلة الوثب: 
يف هذه املرحلة يقوم الالعب بتمديد �ص�ق االرتق�ء ع�لًي� ب�لك�مل.  	
يجب اأن تكون �ص�ق القي�دة موازية لالأر�س عند االرتق�ء لالأعلى واأن تكون القدم م�صرتخية.  	
ثم �صحب قدم �ص�ق االإقالع اإىل االأرداف.  	
تدور �ص�ق القي�دة من اأم�م اجل�صم اإىل خلفه.  	
تبداأ �ص�ق االإقالع يف ال�صحب لالأم�م.  	
الركبة, مع ثني ظهري  	 اإىل م� بعد  ال�ص�ق  ال�صفلي من  التوازي, ميتد اجلزء  اإىل  االإقالع  �ص�ق  عندم� ي�صل فخذ 

القدم. 
ي�صتعد  	 الري��صي  يجعل  اأ�صفل, مم�  اإىل  بقوة  �ص�قه  بدفع  ذلك  بعد  الري��صي  يقوم  ال�ص�ق,  يتم متديد  اأن  مبجرد 

لهبوط ن�صط.  
مرحلة الخطوة اأو الطيران: 

يتم تمديد �ص�ق االإقالع ب�لك�مل بحيث يكون فخذ ال�ص�ق االأخرى موازي لالأر�س.  	
تظل �ص�ق االإقالع ممتدة خلف الج�صم مع رفع كعب القدم.  	
تثبت فخذ ال�ص�ق الدافعة ب�لتوازي مع االأر�س, واأ�صفل ال�ص�ق عمودًي�.  	
تمتد �ص�ق القي�دة مع الك�حل المرن, مم� يخلق رافعة طويلة, وي�صتقر الأ�صفل لالنتق�ل ال�صريع اإلى مرحلة القفز.   	
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مرحلة القفز والهبوط:
متدد �ص�ق االإقالع ويف هذه املرحلة هي �ص�ق القي�دة يف املراحل ال�ص�بقة, بقوة عند مالم�صته� لالأر�س.  بعد ذلك  	

حتريك الفخذ احلر اإىل م�صتوى اخل�صر. 
تتحرك الذراعني لالأم�م ولالأعلى, ويجب اأن يكون اجلذع منت�صًب� والذقن الأعلى والعين�ن تنظران اإىل م� وراء احلفرة.  	
تتحرك االأرجل يف و�صع التعليق اأو الطريان مع و�صع الفخذين اأ�صفل اجل�صم مب��صرًة, وثني ال�ص�قني عند الركبتني.  	
متدد الذراعني فوق الراأ�س الإبط�ء الدوران مع و�صول اليدين اإىل اأعلى نقطة.   	
يبقى الو�صع ث�بًت� حتى ي�صرب الكعب�ن الرم�ل عندم� تنه�ر الركبت�ن, ويرتفع الفخذان, وينزلق الري��صي عرب الرم�ل.  	
يتخذ الالعب الو�صع االأف�صل من اأجل احل�صول على اأطول م�ص�فة اأفقية ممكنة.  	

6- التعّرف على قانون م�شابقتي قفز احلواجز والوثب الثالثي: 
اأو المعلمة ق�نون �صب�ق�ت الحواجز: ق�عدة رقم: ) ١6٣(, الوثب الثالثي: الق�عدة الرقم ) ١7١(, مع  ي�صرح المعلم 

االأخذ ب�لح�صب�ن اية م�صتجدات تمت على ه�تين الم�ص�بقتين, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.

7- ال�شتعداد لتجاوز ال�شعوبات ب�شجاعة يف اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين: 
ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, عند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت عند 
التعّر�س للمخ�وف, وعلى المعّلم والمعّلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة لدى طالبهم في اأثن�ء م�ص�ركتهم في 

تعّلم نواتج التعّلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.

٨- احلما�س للم�شاركة وبذل اجلهد يف الن�شاط البدين: 
لي�س للحم��س وزن اأو �صكل بل هو قوة معنوية, تبث الن�ص�ط والعزم في نف�س االإن�ص�ن, وتدفعه الإنج�ز ن�ص�ط محدد, 
لتحقيق اأهداف يرغبه, كم� اأنه� �صعور يتولد لدى االإن�ص�ن عند اإقدامه على عمل �صيء يحبه؛ كم� اأنه القوة الدافعة التي 
ت�ص�عدن� على تحقيق اأهدافن�, والطريق الموؤدية اإلى القوة الم�صتعلة التي تفجر القدرات غير المحدودة, والحم��س الملتهب 
مع االإ�صرار الج�مح هم� م� يحقق النج�ح, وهم� م� يحّرك حي�تن� لالأم�م ولمزيد من النج�ح والتقّدم, وعلى المعّلم والمعّلمة 
ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية الحم��صة لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في تعّلم نواتج التعّلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.
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تفكرياً  تتطلب  التي  التعليم  يف  املب��صرة  غري  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  للمعلم/ـــة  ميكن 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
الرتكيز على تربية �صفتي ال�صج�عة واحلم��س لدى الطالب والط�لب�ت, وا�صتخدام احلوافز املعنوية لت�صجيعهم  	

على بذل جهد اأكرب اأثن�ء الن�ص�ط البدين واإج�دة مه�رات الوحدة. 
م�ص�عدة الطالب والط�لب�ت بتعديل االأخط�ء والتعزيز اللفظي االإيج�بي وت�صجيعهم على املث�برة يف الن�ص�ط البدين.  	
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
مم�ر�صة اأن�صطة بدنية ترتكز حول اجلري يف منحني�ت ودوائر.  	
تنفيذ مترين�ت مي�صرة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة املن��صبة.  	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
تطبيق�ت متهيدية مالئمة لكل مه�رة.  	
تنفيذ جمموعة من االألع�ب التمهيدية التي ُتنّمي وت�صتثري دافعية الط�لب والط�لبة على االأداء اجليد.  	
الطالب  	 وميول  رغب�ت  اإ�صب�ع  يف  ت�صهم  البدنية  قدراتهم  مراع�ة  مع  والط�لب�ت  الطالب  بني  من�ف�ص�ت  تنفيذ 

والط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير االأداء. 
تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�س.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة - عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  ل  يف�صّ

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 
✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة. 
✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
 https://youtu.be/h3HkSSNoS04

 https://youtu.be/iFQCL4JC_M8

 https://youtu.be/xWoaYLjNriw

 https://youtu.be/PLFSqKiWCeg





در�س تطبيقي
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الوثب الثالثي  نواجت التعلم األع�ب القوى  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)جه�ز وثب  +  مراتب   + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية 
للخربة . الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مه�ري . ١  يوؤدي� الوثب الثالثي.         
معرفي)ق�نون( . ٢ يعرف� ق�نون م�ص�بقة الوثب الثالثي الق�عدة الرقم ) ١7١(.   
انفع�لي)�صخ�صي( . ٣ يتعزز لديهم� اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.  

نواجت التعلم:
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اأن�شطة التعلم:
تعّلم اأداء امله�رة ب�صكل كلي.  	
تق�صيم الطالب اإىل جمموع�ت متج�ن�صة.   	
حتديد دور ق�ئد كل جمموعة.  	
اإعط�ء الفر�صة لكل ط�لب ب�أداء امله�رة وفق امله�م املحددة.  	
اأن�صطة الط�لب والط�لبة:   	
وثبة ثالثية من امل�صي.   	
 وثبة ثالثية من اقرتاب ٣ خطوات مع حتديد مك�ن لالرتق�ء.  	
 وثبة ثالثية مع االقرتاب من متو�صط ال�صرعة.  	
 وثبة ثالثية مع حتديد عالم�ت مل�ص�ف�ت اأجزاء الوثبة.  	
 وثبة ثالثية مع االقرتاب 9 خطوات واالرتق�ء من مك�ن مت�صع ثم على لوحة االرتق�ء.  	
 وثبة ثالثية مع االقرتاب الك�مل مع مراع�ة ال�صرعة.  	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.   	
عر�س منوذج لنواجت التعلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية. 	

الإجراءات التدري�شية:
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مالحظة الأداء:
اأداء الحجلة قطع الم�ص�فة المطلوبة مع تجنب انخف��س ال�صرعة االأفقية قدر االإمك�ن.  	
�صرورة الحف�ظ على اتزان الج�صم في هذه المرحلة.  	
يجب اأواًل تمهيد الهبوط ثم االرتق�ء للخطوة.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
يمكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية.  	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة الوثب الع�لي ب�لطريقة الظهرية, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.  	

الن�شاط اخلتامي:
تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.   	
 من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقدم في الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صح كيفية اأداء خبرة الوثب الثالثي.  	
بهذه  	 والمرتبطة  التعليمية  العملية  تعزز  التي  المه�م  بع�س  الطالب  ب�إعط�ء  المعّلم  يقوم  اأن  يمكن 

الخبرة. 
عمل ر�صوم�ت تو�صيحية لكل مرحلة من مراحل االأداء ال�صحيح لخبرة الوثب الثالثي.  	
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
االقرتاب 

اأداء اخلطوة 

الطريان الهبوط 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة امل�دة رقم )١7١( مل�ص�بقة الوثب الثالثي.

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
الن�ص�ط  مم�ر�صة  اأثن�ء  في  ب�صج�عة  ال�صعوب�ت  لتج�وز  اال�صتعداد  لديهم�  يتعزز 

البدني. 
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الوحـدة العا�شرة
اجلـمـبـاز الفني

عددعدد
6احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر قوة ع�صالت البطن. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينّمي عن�صر االتزان.  . ٢
يوؤدي� الدحرجة االأم�مية من الم�صي.   . ٣
يوؤدي� الدحرجة االأم�مية المكورة من الوقوف على الراأ�س. . ٤
يقف� على اليدين مع الثب�ت)٢ث(.  . ٥
يوؤدي� ال�صقلبة الج�نبية على اليدين )العجلة(. . 6
يقفزا داخاًل من على ط�ولة القفز ب�لعر�س. . 7
يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني. . ٨

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر قوة ع�شالت البطن: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاطًا بدنيًا ُينّمي عن�شر التزان: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء الدحرجة الأمامية من امل�شي: 
من و�صع امل�صي لالأم�م عند الو�صول اإىل نقطة بدء امله�رة ثني الركبتني ن�صف مع خف�س الذراعني اأم�م� اأ�صفل  	

وثني اجلذع قليال لالأم�م. 
الكف�ن على االأر�س, وثني الذراعني والركبتني ك�ماًل, وخف�س الراأ�س الأ�صفل ملالم�صة الذقن لل�صدر, وثني اجلذع ك�ماًل.  	
دفع القدمني لالأر�س مع املح�فظة على و�صع التكور, والت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل اجل�صم على اليدين  	

لو�صع الكتفني على االأر�س. 
ترك القدمني لالأر�س, ودوران اجل�صم ملق�بلة الظهر لالأر�س ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.  	
مت�بعة حركة الدوران ا�صتثم�راً الندف�ع اجل�صم لالأم�م ومد مف�صلي الركبتني واجلذع للو�صول لو�صع االإقع�ء ثم  	

الوقوف. 
اأداء و�صع التكور, وعدم مالم�صة  	 يراعى املح�فظة على ا�صتمرار �صم الرجلني ومالم�صة الفخذين لل�صدر خالل 

الراأ�س لالأر�س اأثن�ء اأداء الدحرجة. 

4-  اأداء الدحرجة الأمامية املكورة من الوقوف على الراأ�س: 
من و�صع الوقوف على الراأ�س ثني اجلذع والركبتني للو�صول اإىل و�صع التكور.  	
دفع االأر�س ب�لكفني وحتريك الراأ�س اإىل الداخل مع املح�فظة على و�صع التكور, والت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل  	

ثقل اجل�صم من على اليدين لو�صع الكتفني على االأر�س. 
دوران اجل�صم ملق�بلة الظهر لالأر�س ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور. مت�بعة حركة الدوران ا�صتثم�ر الندف�ع اجل�صم  	

لالأم�م ومد مف�صلي الركبتني واجلذع للو�صول لو�صع االإقع�ء ثم الوقوف. 
اأداء و�صع التكور, وعدم مالم�صة  	 يراعي املح�فظة على ا�صتمرار �صم الرجلني ومالم�صة الفخذين لل�صدر خالل 

الراأ�س لالأر�س اأثن�ء اأداء الدحرجة. 

5-  اأداء الوقوف على اليدين مع الثبات )2ث(: 
من و�صع الوقوف الذراعني ع�لي� واإحدى القدمني متقدمة على االأخرى.  	
 ثني اجلذع اأم�م� مع ثني الركبة للطعن ب�لرجل االأم�مية.  	
و�صع اليدين على االأر�س ب�ت�ص�ع ال�صدر ثم اأرجحة الرجل اخللفية خلف� ع�لي�.  	
 دفع االأر�س ب�لرجل املثنية حتى ي�صل اجلذع والرجل املمدودة فوق الكتفني مب��صرة, واإحل�ق الرجل املثنية  نف�س  	

الوقت اإىل الرجل املمدودة. 
اإىل  	 ا�صتق�مة واحدة مع احلو�س واجلذع والذراعني ممدودت�ن والنظر  الرجلني مع� ع�لي� حتى ت�صريا على  مد 

االأم�م والثب�ت يف هذا الو�صع ٢ث.
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6-  اأداء ال�صقلبة الج�نبية على اليدين )العجلة(: 
الوقوف مع نقل مركز ثقل اجل�صم على رجل قدم االرتق�ء ورفع الرجل احلرة عن االأر�س ورفع الذراعني م�ئال  	

ع�لي�ً. 
و�صع الرجل احلرة على االأر�س مع ثني اجلذع ب�جت�هه� على بعد ٥٠�صم منه� لو�صع اليد املق�بلة للرجل احلرة  	

والذراع ممدودة على االأر�س. 
اأرجحة رجل قدم االرتق�ء ع�لي� مع دفع االأر�س بقدم الرجل احلرة بقوة مع و�صع اليد املق�بلة لرجل قدم االرتق�ء  	

على االأر�س. 
دوران اجل�صم ب�ن�صي�ب والرجالن مفتوحت�ن متران بو�صع الوقوف على اليدين فتح�ً.  	
دفع االأر�س ب�ليد املق�بلة لرجل قدم االرتق�ء لهبوط الرجل احلرة على االأر�س.  	
ا�صتمرار الدوران حتى الو�صول اإىل و�صع الوقوف وفتح الذراعني م�ئلني ع�لي�ً.  	

7-  اأداء القفز داخال على طاولة القفز بالعر�س: 
اإىل �صّلم االرتق�ء البدء ب�الرتق�ء واجل�صم  	 اجلري على امل�صطني من م�ص�فة ٢٠م نحو �صّلم االرتق�ء عند الو�صول 

للخلف قليال ويكون الدفع ب�لقدمني بقوة. 
يبداأ اجل�صم يف الطريان االأول الذي يكون ع�لي� واأرجحة الرجلني خلف� ع�لي� مع �صمهم� ومدهم� للو�صول فوق  	

امل�صتوى االأفقي ل�صطح ط�ولة القفز. 
حتريك الذراعني لالأم�م والأعلى, وو�صع الكفني على �صطح ط�ولة القفز والذراعني ممدودت�ن ودفع اجله�ز بقوة  	

عند و�صول حزام الكتف اإىل امل�صتوى العمودي فوق اليدين. 
رفع الذراعني م�ئلني ع�لي� مع ثني الركبتني والفخذين للو�صول اإىل مرحلة الطريان الث�ين بفرد الرجلني ومد  	

اجلذع والهبوط على امل�صطني.

 ٨- ال�شتعداد لتجاوز ال�شعوبات ب�شجاعة اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين: 
ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, عند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت عند 
التعّر�س للمخ�وف, وعلى المعّلم والمعّلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في تعّلم 

نواتج التعّلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة. 
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التي تتطلب تفكرياً  التعليم  املب��صرة يف  التعليم غري  اأ�ص�ليب  ميكن للمعلم/ـــة تطبيق 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
الرتكيز على تربية �صفة ال�صج�عة لدى الطالب والط�لب�ت, وا�صتخدام احلوافز املعنوية لت�صجيعهم على بذل جهد  	

اأكرب يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين واإج�دة مه�رات الوحدة. 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعّلم مب� يتن��صب مع كل در�س.  	
تنظيم اأن�صطة بدنية ترتكز حول تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف اأن�صطة الدر�س.  	
تنفيذ مترين�ت مب�صطة لالإط�لة واملرونة لك�فة اأجزاء اجل�صم.  	
تنظيم �صل�صلة من مترين�ت التهيئة احلرة املن��صبة.  	
تقدمي منوذج من قبل املعّلم واملعّلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت املميزين.  	
مم�ر�صة كل مه�رة وفق الت�صكيل املن��صب وب�صكل متدرج وفًق� للخطوات التعليمية.  	
الت�أكيد على ع�مل ال�صالمة وطرق ال�صند ال�صحيحة.  	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة - عند تنفيذه�.  	
عرب  	 مب��صر  غري  ب�صكل  وحتقيقه�  الغ�ية  لتلك  واملعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
املتعّلقة ب�جلوانب االنفع�لية واملعرفية. 
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�شتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 
✓ قي��س م�صتوى عن�صر قوة ع�صالت البطن. 

✓ قي��س م�صتوى عن�صر االتزان. 
✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. 

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي في اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
 https://youtu.be/u8tOU6yIlzg

 https://youtu.be/cfLS3WTR7Xc

 https://youtu.be/aV5Wn8fapfY

 0YQ34vtiXhM/https://youtu.be

 https://youtu.be/JQSaJsx6dpc



در�س تطبيقي
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الدحرجة االأم�مية من 
امل�صي  نواجت التعلم اجلمب�ز  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س ال�ص�د�س االبتدائي  ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)مراتب جمب�ز  +  اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه نواجت التعلم ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

يوؤدي� الدحرجة االأم�مية من الم�صي.                                                                                             مه�ري  . ١

يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للدحرجة االأم�مية من الم�صي.                                                معرفي)فني(. ٢

يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة في اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.                         انفع�لي )�صخ�صي( . ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
من امل�صي لالأم�م عند الو�صول اإىل نقطة بدء امله�رة القدم�ن بج�نب بع�صهم� ثني الركبتني ن�صف مع خف�س 	

الذراعني اأم�م� اأ�صفل وثني اجلذع قليال لالأم�م. 
 الكف�ن على االأر�س, وثني الذراعني والركبتني ك�ماًل, وخف�س الراأ�س الأ�صفل ملالم�صة الذقن لل�صدر, وثني اجلذع 	

ك�ماًل. 
دفع القدمني لالأر�س مع املح�فظة على و�صع التكور, والت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل اجل�صم على اليدين 	

لو�صع الكتفني على االأر�س. 
ترك القدمني لالأر�س, ودوران اجل�صم ملق�بلة الظهر لالأر�س ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.  	
مت�بعة حركة الدوران ب��صتثم�ر اندف�ع اجل�صم لالأم�م ومد مف�صلي الركبتني واجلذع للو�صول لو�صع االإقع�ء ثم 	

الوقوف. 
يراعى املح�فظة على ا�صتمرار �صم الرجلني ومالم�صة الفخذين لل�صدر خالل اأداء و�صع التكور.  	
عدم مالم�صة الراأ�س لالأر�س يف اأثن�ء اأداء الدحرجة. 	

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.  	
عر�س منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة.  	
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.  	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.   	
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  	
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اأن�شطة الطالب/ـة:
)وقوف( اجلري حول امللعب.       	
)وقوف( اجلري مع رفع الركبتني ع�لي�.  	
)وقوف( اجلري املتعرج بني الكرات الطبية واالأقم�ع.    	
 )وقوف- الذراع�ن ع�لي�( �صغط الذراعني للخلف )١- ٤(, ثم ثني اجلذع اأم�م� )٥- ٨( عدات.  	
  )وقوف- مواجه- الذراع�ن اأم�م�( ت�صبيك اليدين مع حم�ولة جذب الزميل ):(.   	
 )وقوف- مواجه- الذراع�ن اأم�م�( ت�صبيك اليدين مع حم�ولة ثني الركبتني ب�لتب�دل ):(.   	
        الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة مع توجيه بع�س االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من 	

      تطبيق الطالب/الط�لب�ت له� ـ 
 )وقوف( ثني الركبتين اإلى و�صع التكور ــ  	
)جلو�س قرف�ص�ء( الميل اإلى االأم�م مع اأداء ن�صف دحرجة.  	
)جلو�س على اأربع( الدحرجة االأم�مية.   	
اأداء الحركة على االأر�س مب��صرة ـ   	
اأداء المه�رة ب�أخذ خطوه واحدة ثم خطوتين ـ  	

مالحظة الأداء:
ثني الركبتني ن�صف مع خف�س الذراعني اأم�م� اأ�صفل وثني اجلذع قليال لالأم�م.  	
 الكف�ن على االأر�س, وثني الذراعني والركبتني ك�ماًل.  	
خف�س الراأ�س الأ�صفل ملالم�صة الذقن لل�صدر, وثني اجلذع ك�ماًل.  	
دفع القدمني لالأر�س مع املح�فظة على و�صع التكور.  	
الت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل اجل�صم على اليدين لو�صع الكتفني على االأر�س.  	
ترك القدمني لالأر�س, ودوران اجل�صم ملق�بلة الظهر لالأر�س ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.  	

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ميكن للمعّلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� حت�صني اأداء الطالب للخربة التعليمية.  	

تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خربة الدحرجة االأم�مية من امل�صي, وميكن للطالب امل�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.  	

الن�شاط اخلتامي:
 مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.   	
من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� ُقدم يف الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

ح كيفية اأداء خربة الدحرجة االأم�مية من امل�صي.  	 م�ص�هدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�صّ
ميكن اأن يقوم املعّلم ب�إعط�ء الطالب بع�س امله�م التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة.  	
عمل ر�صوم�ت تو�صيحية لكل مرحلة من مراحل االأداء ال�صحيح خلربة الدحرجة االأم�مية من امل�صي.  	
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ثني الركبتني ن�صف مع خف�س الذراعني اأم�م� اأ�صفل وثني اجلذع قليال لالأم�م. 

الكف�ن على االأر�س, وثني الذراعني والركبتني ك�ماًل. 

خف�س الراأ�س الأ�صفل ملالم�صة الذقن لل�صدر, وثني اجلذع ك�ماًل. 

 دفع القدمني لالأر�س مع املح�فظة على و�صع التكور. 

الت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل اجل�صم على اليدين لو�صع الكتفني على االأر�س. 

ترك القدمني لالأر�س, ودوران اجل�صم ملق�بلة الظهر لالأر�س ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:
�س/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للدحرجة االأم�مية من الم�صي؟ 

جـ. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة في اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني. 
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